
لأردنايخرتاسلسلة

مي!قدواؤ

ادعدإ

صطضضده10

نيةا،ر5الجاممة
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بالومةلوحة

بالشاسوالمسماهالمنطقةشعوبعنتتكلمفهي.قيمةالمصريةالمصادرأن

نشاطاتهم.منكثيروعن

.Pap:)56-54وثيقةالوثانقهذأهممن AnastasiVI)

.مرثبتاحالفرعونعصرفيالحدودموظفأرسلهاالطلابتماريننماذجمنوهي

-حوتليمامِرنبتاحبللعةمروراءأد،لشاسو!بورالقباثلحلسماامنبدورناانتهيناللدأ

لنمب!الصحة(مالمبا)ا

تم(-بيبركةإلىبيكوكلقعةلواا
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ا!مقرمة!!!!!
لىواكالفصل

طناتلمستوا-لكلمسا-الموطنا-ومآدضرا

الفانكلالفصلى

التاريخقبلماعصور

..مقالثالثالالفنهايةحتىالعصورالحجرية

القريماالبر!الكصر

ايريثاالبرسالكصر

ا!مبمرنزييىالبروالكصر

سطإمتوانزبه!البروالكصر

رالسكانالبيئة

الفالثالفصلى

الميلادقبلالثانيالالف

المتأخر(/المتوسطالبرونزي)العصر

:لمصادرا

الاردنيةالأثار

ثربراصسعالا

إمصريةادد!مصاا

تية،التوا4دالصاا

الرابيالفصلى

-5-

-9-

_14_

92--

-3-i

-35-

_rev_

-38-

-93-

43--

-45-

48--

-71-
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(الأول)العصرالحديديالميلادقبلالأولالأف!

المصادرفيوردتكماآدوم

داةوالتوكلأدو-ا

ايرن-3

.م!.قالثامنالقهـنمنالثانىالن!ففيكلأدو-3

أدوكلمملكةتاسيس-8

مساا1الفصلى

البابلىوالآشوريالعصرفيأدوم

ربهإ.الكصرالأشو

..البابلالكصر

jسنه)مراث OAV,..م!

السادسالفصلى

الفارسيالحكمخلالأدوم

السابالفصلى

الأثار-ا

االليفةتلى

البياوةاكل

نكطو

بحيرة

بةغر

عشرا/اشراخربة

االنهيطةخربة

الك!!اكلبكبهالسلي

-أح!موحص-!2

-6-

-73-

-81-

39--

-701-

111_-

-911-

-121-

-124-

-126-

-912-

-013-

-m-

133--
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منالفاالفصلى

الريانة

قرسالاله

لىشكازا

ودالصاا

-141-

-148-
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ا!مق!مة

منردنلملاريختالكتابةوُضعتالتي/لسياسةمننطلاقألم

/لاردق،تاريخولجنة/لاردنيةكالجامعات/لعلمية:/لمؤسساتقبلى

/لسياسة،لهذهتحقيق!/لكتابهذ/يصدر:/لشامبهودتاريخولجنة

يتناولكتابأودر/سةأيمنتخلو/لعربية/لمكتبةأنخاصة

منصورةلميفيأوحتىمتكاملةصورةفيالآدوميينتاريخ

و/لمق!لاتو/لدر/سات/لكتبمن/لعديدهناكبينما/لصور،

)أو/طروحاتخمسعنلايقلمامناك/قبمما/لأجنبيةباللغك

آدومريختاحولتدوركَلها،/لدكتور/ةدِرجةلنيلكُتبتيزيد،

هي:وهذه
Victor Gold, "Studies in the History and Culture of Edom*

"،589-8Unpublished Ph. .D dessertation, Johns HopkinsUniversity)

-JamesIrvine1 "The Early History of Edome" (Unpublish Ph.D dis!مم
19850,sertation,Johns Hopkins Universty

Bruce .C Cresson, "Israel and Edom: A study of the Anti- Edom*

,t Religion1. (Unpublished Ph. D dessirtationشbais in the Old Testame

.Duke University

"Weippert,"Edom: Studient and schriftlicher and archaeologischer*

7191.ingen+طيلمأ,Inagurarral dissertation

*9Stphen Hart, "The Archaeology of the Land of Edom"Unpublished/

9891.Ph. D dessirtation, Macquarie University

Gray)بر/فيكتب!كما DavisPratico)عن/لدكتور/5رسالة

Tellبعنو/ن/لعقبةخليجفي/لو/قع/لخليفةتلموقع El- Khaleifeh

0491-3791 a Reappraisal of Nelson Gluck' s Excavations with Special

Attention to the Site Architectural and Ceramic traditions ، Harvard

(8391University

http://www.al-maktabeh.com



لموضوعلمبهذلمع!رقةذ/تبلومباربر/جو/قلمطروحةتعتبرو

Joane Barbara Bloom: "Material Remains of the Neo- Assyrianpresence)

8891(.,in Palestine and Transjordan" Bryn Mawr College

فيصعب/لأجنبية،باللفاتخرى)لملالقالاتو/لملكتُبأما

مؤخرةفي/لمصادرقائمةمر/جعة/لا/لقاريءعليوما،/حصاؤها

بهلدر/سةتناولتهلملتي/لر/جعضخامةليرى/لكتابهذ/

لملعربية،باللفةلموضوعلمهذ/نتناولأقلز/ماَفكاق،و/لتحليل

مامحصلة/لعربيللقارمم!نقدم/نمنه/لفرضو/سلوبوبطريقة

.غ/لفر/هذ/سد،هالىفينحولهكتب

/لذينب/لكُظْمعظملأنجمهصعوباتو/جهتنا/لبد/يةفي

:لذلملاهوتية//لخلفيةذويمنهم/لوضوعهذ/حولكتبو/

وك!ق،ئيلإسرلمريخلتابحثهممعرضفيدوملَمريختاتناولو/

لمنعلمًا،/لمقدس/لكتابهو/لح!لبطبيعة/لائس!سيمصدرهم

لعهدI!/لقد!/لكتابفيجاءماعلى/لاعتمادِمنحذزَقدبعضهم

خذلمدون/لقديمريخ/لتامصادرمنركمصدمه/ستخد/عف+/لقديعم

كُتابلمظهرهالذي/لعميق:/لعِد/ء/ولها،مختلفةبلأسب!/لحيطة

.رهأسفامنسفركلفيظاهزوهذ//لاَدوميينإتجاه/لقديم/لعهد

صورة/لقديم/لعهدكُتابشؤهفقد/لعد/ء،هذ/وبسبب:وثانيها

وث!لثها.ء/ستثظدوق/لأخرى/لشعوبمنوغيرهم/لاَدوميين

./لو/حدة/لحادثةسردعند/لبعضبعضهامحلملأسفاررب:لتض!

قدلاحد/ثسردهوبالضرورةليسبالتور/ةجاءمالأنبعهاةورلم

لملىجيلبعدجيل/لاخيالتناولتهاأساطيرلعلهابل،وقائعهاتمت

خر.متاًتاريخفيتدوينهاتم/ن

/لقديم/لعهدمإستخدلموجو/زصو/بحولى/لبعضتسأللذ/

-15-
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نصوصهبعضفيشككو/،كما/لتاريخمصادرمنكمصدبى

/لمختلفة/سفارهفيوردت/لتي/لاحد/ثهذهوقعتهلفتسائلو/

تموعندما/خر!/لىجيلمن/لناستناقلهاأساطير/نها/م؟فعلاَ

تغيرمنأصابهاما/لنصوصأصابمتأخروقتفيتدوينها

التاريخي.إطارها/فقدهامتأخربتاريختدوينهاأنبمماوتبديل

رياض،5ئلتوراسياسيةء؟كرا:بهكت!فىرمقا--5ْوذكر

عدىوردماانتصديقيستعصىبانه.1111لندن.و/لنشر/لريس

فيلكتاباصلبفيوحرروهوسجلو.القدي!العهدااالمقدسب-نسخوامنلسان

قبلمناليهاسندبماالأله،يتصورانالسحيقةالازمنةلتلكةبقرونلاحقةعصور

لمخططاتالربينساقوكيف.عنهصادرةتكونانجلاقيالاتلفيقامنالكهنوترجال

قصةحوللتكويناسفرفيجليأذلكونجد.بن!واسرانيلانبيا.ينصبهاالتيالخديعة

سفرففي).الاخرىالاسفارفيالواردةمىبه!صصوغيرهاالآدوميونابوعيسو

.!ثشانليترقحشاكلمومن.متان2بطنكفي/لربلهافظللربايقولا-62(2:2هلتكوينا

فخرجتواماق.بطنمافيIilلثلد/يامهاكملتفلما/لصفير.لشتعبوكبير.ْشعبعلىليوىشعب

عيسوبعقبقابضة!يدهأخوهخرجذلكوبعدعيسواسمهفدعواشعر.فروةكله،/لاحمر!"الاول

.لهْولدتهمالاسنةستين/بن/سحقوكان.يعقوب/سمهفسمو/

الصيد،يعرفانسانكانعيسووأنكبرا،الغلامينأنالحكاياكتبوامنويحكي

عيسوأحباسحاقوأنالخياميسكنكاملاْانسانايعقوباخوهكاننجينمابريةانسان

52:27-28(.)تكوينيعقوبأحبتفانهارفقةصيدأ"وأمافمهفي"لأن

بكرلانهعيسواخيهعلىنقمفقد.التوراتيةالروايةمنيعقوبشخصيةوتتضح

وكانعيسو.منالمولدوحقالبكوريةحقسرقاعلىفصمم.المفضلابيهوابنابيه

قدوهوالحقلمنعيسووأتىطبيخايعقوبوطبخليعملْالحقلالىخرجقدعيسو

دعيلذلكاعييت.قدلأفي(اللحم)الاحمرهذامنأطعمنيليعقوبعيسوفقالاعيا.

ليفلماذا،الموتالىماضياناعيسوفقال،بكوريتكيومبعنييعقوبفقال.أدوماسمه

لياحلفيعقوبفقال؟(.ليالبكوريةفينفعفأيتعبأ،أموتاكاداني)امم!ابكورية

فأكل،عدسوطبيخخبزاعيسويعقوبفاعطى.ليعقوببكوريتهفباع.لهفحلف،اليوم

عنها(وتنازلبهااستخفالبكورية)عيسوفاحتقر.ومضىوقاموشرب

2:92-34(.تكوي!ه

منهليسرقعيسولاخيهيعقوباعدهالذيوالشبعالجوعلكمينعجبناقدكناوان

كانالتىابيهبركاامهمامعبالتعاونمخادعةوبطريقةايضامنهسرقفقدمولدهحق

علمانوبعداسحقالابانالامرفيماواعجب.عيسوالىيمنحهاانالمفروضمن

انالا-يمكنلافالعقلعيسو.يباركلمذلكمعيعقوباقترفهالذيوالفشبالضديعا

-11-http://www.al-maktabeh.com



فنتيجة،المخططلذلكالربْبهاينساقالتيالطيعةللطريقة،-ولو،يمجب

البركةوبتلكعيسو،ابنهانهمنهظنايعقوبالفشاشابنهاسحقكيباللخديعا،

الغاية،تلكلتحقيقالكهنوتيالحماسحماةوفي.الخيراتعليهيفدقن.الربْئلزمْ

أحدلاقناعالواقعفيتصلحولاأخلاقياَ،معيبأنهاالحكاياألفوامنعلى-فاايبد

لافالمسط.الشأنجليلقوميْ!بطلهوهذا،فيعقوب.عنهمكتبتمعناسةب

وتلفيقاقليميةمأربوقضيةسياسيةمسألأيعقوبْبركاياْ-فيما

بدتأنهاشكلاوأبماداصورةالماربتلكتعطيرهيبةلاهياإ"واختلاقللاصول

مصداقيةوفرضالعقللطمسكافيةلاحقا،عصدرفيت-ايضتلقونوهمللكهنة

للكتبالريس،رياضللتوراةسياسيةقراءةمقارشفيق.ذاتهالتاريخعلىماربهم

043-52.ص1991والنشر

صفمنوئجرجنا،قب!نامنمتعصئ!ص/دطيبدو/لإدعاءهذ/

منكبيرعددوأكدهأبد/5م!هو/لرأيهذ//قغير./لؤرخين

.عديدةسنواتاستمرجدلىبعد/للاهوتورجالى/لفربيين/لكُتاب

بهتقدمالذيالطلبالىيثسير25017،العددسفرفىالواردفالنص

الاتي:النحوعلىبلادهمبعبورلفمللسماحالموأبيينإلىالاسرائيليون

ولاكرمولاحقلإلىنميللاونحنأرضكفينمز+دعنا

ولايمنةنميللا/لسلطاني/لطريقفينسيرلكنابئرماءنشرب

تخمكًنجوزأنإلىيسرة

قأمتوقعًايكنلم/لنصهذ/في/لو/ردةمة/لعهفالأشارة

/لمنطقةهذهفي/لنشأتهذهوجودلعدموبئروكرمحقلإلىتشير

/لطريق/لىرة/لاشا/نلملبعضو/عتقد.يعتقدكانكما/لقفرة

عنلملك!رمسياقفيوأتت،متأخرعصرإلىيعود/لسلطاني

فىإلاالاسمبهذ/يسميلململطريقهذهلأق،/لاشوريةلملفترة

فترةفيكتبقد/لنص/ممأ/نلملاشوري/لعصرمنمتأخرريختا

لهذلم/لاشوري/للك/ستخد/ململىيشيرتهذلمبحدفالاسم.خرةمتاَ

/لطرقأهممئرهاعتبالمعلى/لمنطقةهذهعبورفيلطريقلم

إتهاكما،/لاردنشرقجميععلى/لسيطرةيودلمن/لاستر/تيجية

-12-
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،(Oded./لشرق/لىلنتشرة/لعربيةلم/لقبائللصدجد/مهمه

477-,182.41(0791:n6ا.

/لاردنجغر/فيةغيرجفر/فيةضوءفي/لقديم/لعهدقر/ءة/ن

ج!ءلما/فضلفهم/لىتوصلظلعلهاجديدةمنهجيةووفقوفلسطين

على/لنصوصجغر/فيةلتطبيقعديدةمحاولاتجرتوعندمابه

ولح!فقدءجدوىغيرمن/لنتيجة/تتردنلاولمفلسطينرضلم

بعضلتغير/ضطرولَموقد/ر/لًهميقدمو//قو/للفة/للوهوتعلماء

/لقديعمللعهد/لتقليدي/لفهممعتتماشىلكي/لنصوصفي/لمقاطع

Marten/مثالى Noth: Das Buch Josa- Handbuch zum Alten

3891(Testament +، rste Reiche: Tubingen

منءتجااهالتور/لصليبي:كمالىمظل/خروقلالم/لكُتابما/

منى:زيادوكذلكIًأ5U/لعربية/لابحاثمؤسسة،العربجزيرة

نأ/لىتوصلولم.فقد4911للنشر/لريسرياض،اهالتورفيةجغرا

فلسطينجغر/فيةخارجتقحوجفر/فيتها،للتور/ة)/لمبكر/لتاريخ

/بانتهمامع/لقديم/لعهدنصوصفي/لبين/لالتبا!يفسرمما،

/لاثرية./لابحاثوت/لدر/س!و/ثبتته

وقد.شديدبتحفظهاذكرن!/لمصادر/لتينستخدمسوفلذ/

Johnكتابعتمدنا/( .R Bartlett : Edom and the Edomites!بصورة

/ما/لاَقحتىلَملومعنكُتبماأحدثو/كملمنفهومكثفة

Burtonلوآدومبومولَمعموقمملكةولتنا/لذي/لمختصرلكتابلم

MacDonald :Ammon Moab & Edom , Al Kutba , Amman

يشتملجد/مختصركتابالكونه/لمفيدة/لكتبمنفيعتبر)4991

بلآدوم/رضمئعليهمتعارفهوماتاريخعلىفحسبليس

/ستخدمنافقدذلك/لىو/ضافة.وموآبعمونرضلم/يضايشمل

13--http://www.al-maktabeh.com



منوغيرها/لكتابهذ/مقدمةفيذكرهاورد/لتي/لاخرى/لمر/جع

جنوبلنطقة/لاثريةت/لتنقيب!تقاريردر/سة/لى./ضافةَ/لر/جع

بهذهلمتعلقة/لملاثريةلاستكشافيةلم/لبعثا!نتائجوتحليلردن/لا

/لمنطقة.

فىن/لب!دلممنلبك/لقديمري/لحضا/لتاريخدر/سةأنْ

/لحدودانخاصة،قاصرةدر/سةتعتبرفية/لحالية/لجفرلمحدولىه

/لوضوحهذلمو/ضحةحينهافيتكنلم/لعاصر/لسيهسيبمعناه!

وحدةبدليل،/لشامبلادفيله!وجودلا/لعرقية/لفو/رقأن،كما

فيمنتشرةكانت/لتي/لقديمة/لعربيةأو/لغربية،)/لسامية/للغة

/ضافة./للهجات،في/ختلافبوجولى/لتس!يممع)/لنطقةجميع

IوحدةىلIJ&LJIفإن/لاسبابهذهلكل.تو/لمعتقدلمو/لتق!ليدت

سلسلةتكمل/لتي/لسلاسلمنو/حديعتبرلَمدومتاريخدر/سة

/لاردقتاريخ/نشكلا.مل/لش!/لعامبمفهومها/لشامبلادتاريخ

قاطبة"./لشامب!ودتاريخمنجزءهو/لقديمة/لعصورفي/لحضارممأ

/لاصدقاء/لذين/لى/لجزليربالشكر/تقدمأن/لاهنايسعنيلا

موسسو/منهموأخصمحدود/لغيردعمهمتقديمعن/نفكو/ما

/لكتابهذ/نشربدعممتقا/لتيظافرا!ي!+الضيمرسصة+مق

جامعةأشكرءكما/لخطوطةبصورتة/لكتابهذ/لظلولولاها

/للازمو/لوقتلفرصةلمليقدمت/لتيلتحدة/لعربيةلمر/تما/لا

/لذيرو/لاثاريخ/لتاقسمفي/لمتوفرة/لحاسوبأجهزةوإستخد/م

/لى/لجزيل.ولملشكر.فيهاز/ئز/ستاذ/لمكنتعندمارأسه/كنت

ملوحظاتهمبدو/ولمسة/لدرلمهذهمسودةر/جعو//لذين/لاخوه

/لقيمة./للغوية

المصرىياصيننمرخير

14-د
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لاتمهيك

القديمةالعصورفيالاردنفيقالهًمةكانتالتيالثلاثةالشعوباواللةالاؤلىالممالكانء

الىنسبةعمانبهاحتفظتالذيالاولالاسمالامخلدامنهايبقىلموأدرموموآبعمونوهي

فهناك.السياسياطارهمالظلاليكتنفيزالفلاجدلمنالخثالممالكهذهانارتهماومع.عمون

منمناتعلىعثرالاردنففي.لهاواضحتاريخلمعرفةكافيةغيرانهاغيروهناكهناموزعةبينات

منكبيربكمزودتناالتيالاثريةالمواقعلمقتالحفرياتمنالكبرالعددءاجراوتمالقديمةالنقوش

لافهيذلكومع.للجدلمثيرةالاحيانبعضوفي،مترابطةغيروموزعةتزاللاانهاغيرالمعلومات

بعدمنالاردنلتاريخلماالعلماء،بينفقطليس،المستفيضالتفكيرعلىوتبعث،التحديتثيرزالت

السماويةالدياناتسلكتهوطريقأمبعثأكانتالمقدسةالارضهذهلانبل،الانسانيةالدرامافي

%.جميعها

تقديمالىويهدف.وسكانهابالارضالمتعلقةوالاثريةالتاريخيةالمعلوياتالكتابهذاسيوفر

العراقيةالمصادرفيوردماعلىالمكتوبةالمصادرتقتصرتحليلهاومحاولةالمصادرهذهفيوردما

اغلبعلىالمصادرالمصريةتعتبر.وفلسطينالاردنمنكلفيعليهعثروما،والمصريةالقديمة

خاصةالعراقيةالمصادربعدهاالمصادروتاتياقلتشكلانهاعلما،المصادرهذهاقدمالاحتمالات

لأالمكتوبةالمصادراما،الفارسيالعصرمنوالقليل،الحديثرالاشوريالحديثالبابليالعصرمن

اجمعوقدهذا(والقصارَةوالفخار،والبرونز،،الحجارةعلىكتبتالتيفتلكالاردنفيالمكتشفة

المصادراما0الميلادقبل9القرنمناقدمالىتعودلاالاردنيةالكتابيةالمصادرانعلىالدارسون

اغزرها.فيعتبرالتوراهفيادومعنوردمااما،الاردنيةكالمصادرفهيالفلسطينية

فيتمتالتيالاثريةوالمسوحاتالحفرياتتقاريرفيوردتالتيفهيالاثريةالمصادراما

ا!.اشدهعلىقانمبعضهازاللاوالتيالمنطقةهذه

وحضارةتاريخلفهممحاولةفينحوهاالتوجهالباحثينعلىيتوجبالتيالمصادرهيهذه

بمراللقياءمحافغيراإنهالمصادرهذهمنواحدمصدرعلىالاعتمادالعبثفمنالالوميين،
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البعضلبعضهامتناقضةانهااو.البعضلبعضهامكملةهيهذهالمختلفةالمصادرانكما.العمل

الكتابيةالمصادرعلىالاعتمادعلىيصرالكتاببعض.الكتابهذاقراءةخلالمننرىسوفكما

المصادراستخدامعلىالاخرالبعضيصربينماالمصادر،منغيرهاعلىسابقأاشرناكماالتوراتة

متفقينغيرالطرفينمنالعلماءفانذلكالىاضافة،المصادرمنغيرهاعلىالاثارمنالمكتشفة

نجدفانناالمتوفرةالمصادركلاستخدامافترضناماواذا.اتباعهالواجبوالتحليلالاسلوبعلى

مماالتاريخيةوالعصورالفتراتلبعضالمصادرمنمصدراينملكلاالاحيانبعضفيانفسنا

سدها.يصعبفجوةيشكل

الشامبلادجنوبيفيمنتشرةكانتالتيالصغيرةالممالكاحدىكانتاَدومانذلكوملخصصى

مناستخلصناهمماتاتيأد!ومتاريخحولمعلوماتنامعظموأن.الميلادقبلالأولالالفخلال

فيوردماذلكالىاضف.وعبيدةوجرماياحزقياحولياتوالملوككتبمنخاصة،التوراه

البدهـلة!.الاَدوميةالشاسوقبائلالىاشارتوالتيالفرعونيةالمصرية..مق14-11القرننصوِص

،إأكوش-ملكوالادوميالملكفذكرت.،مق8القرن:منآدومملوكذكرتفقدالاشوريةالحولياتاما

فيمشاركتهمتكرارالىاضافة.الارمو!وأ،أجابريأقوسالملكذكرورد،مق7القرنوفي

ق.م.734سنةتلىتاريخوفي11الثالثبلاسرتجلاتأالاشوريالملكايامتمتالتيالاحداث

لهاتابعةاولهاحليفةالاشوريةالامبراطوريةضمنالشامبلادجنوبيفيالواقعةالممالكاصبحت

الاشوريللبلاطعليهاالمفروضة)الاتاوة(اوالجزيةاوالضربيةتدفعكانت،التيآدومضمنهاومن

آخرى.سنةمئةمدةكذلكواستمرت،

البابليالملكدمرانبعدوذلكالكلدانيةالبابليةالدولةالىالولاءهذاانتقل.مق587سنةوفي

خلالنصرنبوخذالىوالمساعدةالعونايدمدواقدالآدوميينأنويبدو،القدسفياليهوديخةالقوة

.القدسعلىالسيطرةمحاولته

95سنةفيالفرسيدعلىا.ملدانيةالبابليةالامبراطوريةانهارتانوما rدخلتحتى.،مق

معقائمةكانتالتيالعلاقةطبيعةحولقليلةالمصادران،علماالفارسيالنفوذتحتالبلادهذه

تبدوالماديةالمخلفاتانمنالرغم،علىالشامبلادمنطقةعلىالفرسسيطرةومدى،الفرس

العصرخلالالقديمالشرقمنطقةعلىهيمنتالتيالفارسيةالماديةالحضارةبعناصرمتائرة

11_-
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غورفيالواقعالمزارتلفيوخاصةالاثريةالمواقعمنكثيرفيعنهالكشفتمفيماخاصةالفارسي

المواقع.منوغيرهاوعمان.،الاردن

الاردنجنوبمنالمنطقةهذهالىاندفعواالذينالانباطيدعلىكانتالالومييننهايةانيبدد

منان!للانباطفيهالهمأبداالتيالفترةفيوذلكبهاالمحيطةالمناطقفيمنتشرينكانواانبعد

انتقلعندها.وفلسطينالاردنجنوبفيالموجودةالتجاريةالطرقجميععلىالسيطرةالضرورة

فييعرفاصبحفيماوكونوا.،مق4القرنحوالىفيفلسطينجنوبفيالاستقرارالىالالوميون

تمالتيالفخاريةوالمخربشاتالاسطوانيةوالاختامالاختامانكما.بادوميااليونانيةالمصادر

منالجزءهذاإلىنفوذهمامتدادعلىمؤشراتلهيفلسطينوجنوبالاردنجنو*فيعليهاالمثور

الالهخاصةالاَدوهيةالمعبوداتاسماء.المخربشاتهذهبجاتماضمنومنالشامبلادجنوب

?.أقوس!

استعراضعلينالزامافانهالاردنجنوبتاريخمنالفترةهذهقفصيلاتفيالخوضوقبل

العصرر.اقدممنذوتاريخهاجغرافيتها
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لىاذوالفصلى

آدودمأ،ض

!فات!مسقواو،ل!الساا
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آدو!ا،ض

لمستوطناتوا،لكلمساا،لموطنا

وترتفعجبليةبكونهافيهاالطبيعةُتميزتمنطقةفيالآدوميونعايق.!

جبال،)باستثناءقدم5004بحواليالبحرسطحفوقعام)بوجه(

أرضتتميز(.كماالبحرسطحعنقدم5005ارتفاعهايبلغالتىالرشايده

الشمالإلى)0الموجوسواء،لهاالمجاورةالمناطقمنبكثيرأعلىبأنهاآدوم

لها.تعرضتالتىالجيولوجةالتغيراتذلكفيوالسبب،الغربإلىأو

Pre-المسمىالعصرالىتعودجرانيتيةطبقةفوقتقعوفلسطينفالأردن

Cambrian graniteالمسماهالكتلةمنالشماليةالحافةإلىالتابع

GondwandbandالعصوخلالCambrian, Jurassic, Cretaceanj

and Eocene.السابقةوالطبقةPre- Cambrian graniteمشماهدتهايمكن

خليجمنالشمالالىاليتموواديعربهواديفىلاَدومالجنوبيةالحافةعند

القويرهعندموجودالرملىالحجرطبقةمنأساسيغطاءوأول.العقبه

Cenomanianالجيريالحجرمنبطبقةقاطبةالبلاداكتستلقد.والبتراء

Limestoneباتجاهاتجهناثَلماسماكتهاوتقلالشمالفيسميكة،"/تبدو

تعرضتPlioceneعصرفىايالأعصرظكتلىالذيالعصروفى.معان

واديتكَّونالىأدىمماالارضيةالقشرةفيوانشقاقاتتحركاتالىالبلاد

ص.عربهوواديالميتالبحرفيهبماالأردن

الضخمةالصخريةالكتلفوقشامخةومؤابآدومجبال!ف

القشرةلتحركوكانالعربيالخليجباتجاهتنحدرالتيالمرتفعةالغربيةللحافة
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الواقعةالمناطقعنقليلاآدومجبالإرتفاعإلىادىأنوانشقاقهاالارضية

التحركاتهذهتركتوقد(.منهاتكونتانها)علما،منهاالغربإلى

تدفؤإلىأدتكما،عدةأماكنفىواضحةآثارهاالبركانيةوالنشماطات

منلكلالثسرقيالجانبطولعلىالساخنهالمياهذاتالينابيعمنعدد

الحسا.ووادكط،عفرهكالوريامثلالأردنوادي

يفصلهاالتيالجبليةالهضبةمنتتكونالتيالمنطقةهذهفإنوهكذا

تبلغارتفاعنقطةمنتبدأ.مؤابعنالشمالفيالحساوادكط

كماعربهواديإلىالغربباتجاهبضدةوتنحدرقدم0004/5005

المنطقةمناختراقهايصعبولذا،الصحراءإلىتدريجيبشمكلتنحدر

الشرقية.الناحيةمنعبورهاالسهولهمنحينفي،الغربية

--7--صر
منابتداءالشماليةَالمنطقة:قسمينإلىالجبليةادوممنطقةشمسم

الخططريقعلىالواقعةعنزهقلعةبينماالمحصورالخطالىالحساوادى

الاوديةقطعتهابركانيةمنطقةوهذهضانا.وجبلالحجازممطالحديد!

المنطقههذهوتعرف:418(4391الأردن/فلسطين)الحجريةوالكتل

هضابهاوتتكون،الشراهمن!ةباسمفتعرفالجنوبيةالمنطقةاما.بالجبل

كما،حزمهواديعلىمطلةمعانباتجاهوتنَحدر،الجيرىالحجرمن

منالشراهجبالوخلفءالرمليةالصخورذورمواديالجنوبمنيحدها

.معانالعقبهطريقيخترقهاالتىالجرانيتيةمدينجبالتقعالجنوبيةالناحية

إلىوصلتحتى(المراحلمنمرحلة)فيامتدتآدومقوةأنّومعص

الحساواديبينماالممتدهالسهولهوآدومقلباًنغير،العقبهخليج

علىالمطلهالغربيةالمن!ةالىاضافة،حزمهواد!ماعلىالمطلالنقبوراس

الحديدكما،العصرمواطنانتشرتبعينهاالمن!ةهذهوفى.عربةوادي

مرتفِعةالمن!ةهذهفيالامطارهطولنسبةلأنطبيعيأمروهذا

هذهفيأنهكما،(الامطارظلضمنتقعالجبليةالشرقية)فالمنحدرات
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للصخورالجيولوجيةالطقاتالتقاءعندالوافعةالجبليهَالصخريةالمندة

الجيريةالطفةمنأسفلهايقعوما(Cenomanian)السنومنيةمليةالرالجيرية

Nubian.النوبيةالرملية sandstoneالقطعانمزودةالينابيعتتفجرحيث

/.بالمياهالسواءعلىالزراعيةوالحقول

الحافةعبرالممتدةالرئيسيةالطرقالطبيعيةالتضاريسفرضتلقد

أسفلعبرأوالعميقةالأودبةرؤوسحولملتفة،السهليةللمن!ةالغربية

الصحراو!ة.المنطقةفيبالانبساطتبدأحيثالشرقيةالجبالأوديةحافة

فالطر!ق؟الختلفةالعصورعبرتتغيرلمالطرقهذهأنللنظرالملفتومن

كماسابقا(.الحجدربوهو)الصحراءحافةعنديسبرالحاليالصحراوي

الىالفوسفاتنقلأجلمنالانبناؤهاأعيدالتىالحجازحديدسكةأن

فوقيمتدالذىالآخرالطريق.أماالطريقهذابمحاذاةتقعالعقبةخليج

نسلطانى(الطريق)باسمالمعروفالجبليةالهضيةلسهولالغربيةالمن!ة

الكتابفيذكرهوردالذىهوالطريقهذاكانمااذابعديعرف.فلم

كانماوضوحعدمبسببوذلكbmuN.17.03(العدد.لاأمالمفدس

(.الطرقخرائط)انظر.القديمالعهدكاتبذهنفييدور

كضفتقدعشرالتاسعالقرنفيتمتالتيالاستكشافحملاتان

ففي.آدوممن!ةمنالجنوبالىالشمالمنالممتدةالطرقمنعددعن

وقد،المنبسطةالمرتفعاتالىتؤدىالتيالطرقمنعددهناكالحساواد!

بينماعيماالىمتجهاعفراواديطريق(Burkhardt)أبوركهارد،سلك

اللعبانوادىطريق(Irby&Mangols)أومانجولز،ربي،11منكلسلك

(La'ban)التنورربجبلمرورا-_Burkhardt;Irby, &Manglos)أما

Brunnowأدوماسوزكي،وأبرونو، Dom;تراجانطريقسلكانقد

جايسوادىالىصاعدينالسابقالطريقمنالشرقإلىالممتدالروماني

(Ja'is)ثوينهإلىومنهkceulG,81:3491(هذان)علقياانوقبلالطريمَانئ
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ضاناموقععندثالثيقب!إيلتقيانقصيرةبمسافةالبعضببعضهما

(Dana)،دوساكنحوالجنوبباتجاهالطريِقيستمرثم(Dusaq)

باتجاهالضوبكمنتبدأ:محتملةأخرىثلاثاًطرقاَهناكأنّكما.والشوبك

الثانىأمْا.والبيضةالباردنجيلعينعبرالبتراءألىيؤديأحدها،الجنوب

.Eljiالجيالىيصلأنإلىالجبليةبالمنطقةماراًذلكمنالشرقإلىفهو

الشرقىوالجنوبالجنوبإلىيتجهالذيالطريقفهوالثالثالطريقأما

نقبإلىيتجهومنهاصدقهوعينمعانالىومنهاازرحإلىيصلحتى

.)انظرالعقبهإلىومنهاليتمواديعبروقويرةبالحميمةمروراالشمطار

(.الخريطة

الجبلى،المنبسطعبرتمرأخرىومسالكطرقبوجودنشكلاإنّنا

منيبدأطريقبوجوداحتمالوهناك،عربهواديألىتتجهطريقمنها

الىثمالبتراءمنطقةإلىالنحاسوخربةفينانألىومنهابصيرةإلىالطفيله

جبلعبريمرالذيالطريقففيهاالجنوبيالطرفمنطقةأمْا.عربهوادي

من.نمالا)ءأ!،ول!*(واديعبرالشماليالطرفمنو،وصبراهارون

،الحديديالعصراستيطانمواقعبينتربططريقوجودنفترضأنالطيعى

هذهعنتكشفلعلها،ومكثفةدقيقةاستكشافبحملاتالقيامولعل

الاثريةالبعثاتقبلمنمسحهاتمعندمامؤابمنطقةفىتممثلما،الطرق

Mittmann,1928:571-80;Worschech,1958,1958:821-يدعلى and Knauf)

'33{173-172}73-161:8591,hcehcsroWجلوكاستكشافاتأبانتلقد

,Glucek)وهارتومكدولاند MacDonald andHart)عنآدوممنطقةفي

إلىالحاجةأمسىفىزلنالاأنناغير،الحديديالعصرمواقعمنكبيرعدد

المنطقةهذهتاريخعلىلنتعرفالاستكشافيةالحملاتهذهمنالمزيد

معوعلاقتهاالمواقعهذهطبيعةعلىوللتعرف،افضلاوأجودبشكل

البعض.بعضها
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أنّهاإلاآدوممنطقةفياجريتالتيالاَثريةا!تشافاتمحدوديةومع/.!

المواقعمنعددوجودوهو،متوتعاكانعمامحدودبشمكلولوكشفت

مبالطبهاالحقفلعةعنعبارةأنّهثبتبصيرةفموقع،الختبفالطابعذات

:البيارةلأمخلافا،كبيرةقريةعنعبارةفهيطويلانأما:آخرىعامة

طويلا.تعمرلمالبيارةامأنّغير.والمنازلالمبانيمنمجموعةمنفتتكون

خليجعلىالواقعالخليمةتلفهوبهالتنقيبتمالذيالاخيرالموقعأما

هذهالىإضافة.محصننخابمثابةكاناستخدامهأنيعتمْدحيث،العقبة

واد!فىالمنتثسرهالنحاسمناجمفيهاتكثرآدوممنالمن!ههذهفإنالمواقع

الجرايه.وخربةالغويبةوخربةالنحاسوخربة،فينانمنكلفي:عربة

ومنثصتآتبنيةلاًمخلفاتعلىالذكرالسالفةالمواقعهذهتشتملحيث

منرقعةفوقالمنتئسرالنحاسخبثمن!واماضافةالنحاسلصهر

العُمدامفيخاصةالنحاسمناجمالمن!ةفىتكثركمالحالشاسعةالاراضى

فيعنهالكشفتمالذىالحصنأنالواضحمن.والثسوبكغربالواقعة

مترا(03بحواليعربةواديفوقارتفاعهيبلغ)r(9ر)الموقعافدانحمر

الصناعيةالمنطقةهذهوحراسة-حمايةوظيفتهكانت

تمتالتيالاثريةا!تشافاتأثبتت.كما)kceulG,02:1835-35(المهمه

عمليةأنالمنطقةهذهفىا-8891(869)الماضيةالقليلةالاعوامخلال

المبكر،والبرونزى،النحاسيالحجريالعصرإلىترجعالنحاسصهر

النحاسخبثوزنبلغوقدهذا.الحديدكطالعصرإلىاضافة،والمتوسط

الىه8)القرنالثانيالحديدىالعصرفيالصهرعمليةمنالمتراكم

,Hiauptmannطن5500001علىيربوما.م.(ق Weisgerber)

59-165:8591(,Knaufالنحاسخبثمنا!وامهذهومثلاضافة

كرديةابوووادىخشميبةوادىفيلهامثيلعلىالعثورتمفقد،الهائلة

المواقعاليهاأضفa8691(,Hauoptmann:13-34)البتراءمنبالقربوصبرا
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94:359)قبلمنسابقوقتفىكشفتالتى ) Glueckالرشرايررأمفىفى

.2(5رقم)موقعالمئيعةخربةمنبالقربالعقبةخليجعندالواقع

نأغير.الجبلىالسهلمنطقةفىتقعالآدوميينمواقعمعظمأنّمعل!

أ51دماإ.3ء9آدومحدودعلىالمنتشرةالحصونأهميةإلىأشارواالباحثين

233,217,185,184,183,34,31(:3591 sitesطولعلىالمنتشرةتلكخاصة

أعاد.وقدالحسالوادىالجنوبيالطرفعلىالمطلةالجنوبيةالمرتفعات

إلىواضافة.الحديديالعصرالى)الحصون(المواقعهذهتاريخ)جلوك(

ورجم،كراكاورجم،كراكامثلآخرىمواقعاليهاأضيففقدقائمته

بهقامالذيالاثريللمسحنتيجةعليهاعثرأخرىأبراج.وخمسةجاعم

الثلاثةالقلاعإلى".اضافة(MacDonald)28-113:8491,ماكدونالد

دلاغهواديرأسعند(Hart)هارتقبلمنكشفهاتمالتىاْلآخِرَى

na)!(أخرىمحصنةقرىخمسوكذلكالنقبراسمنالشمالالىأءثت.

التيالأخرىالاستيطانمواطنمنمجموعةعلىأهارت،عثروقدهذا

لاtraH,51:8691-58().الفخاريةالكسرفيهاتكئر

كاشاالمنطقةأنعلىدليللهوالمواقعمنالكبيرالعددهذاوجودإن

نأ(هارتاشار).فقدمحصنةمواقعضمنعاشواالذينبالسكانمزدحمة

،الشتاءفيالبرودةوشديدة،للمياهمصاَدرمنخاليةكانتالمنطقة

،الحمضياتاشجارتنبتإنّمعهيصعبسببهذاأن)هارت(واعتقد

غيرالمنطقةهذهإنأخربمعنى،والشعيروالقمح،والكرمة،الزيتوناو

المنطقةهذهانمفادهااليهاتوصلالتيالنتيجةوهذه،للزراعةصالحة

صحيح،غيرالرأيهذافانالحالليبطبيعة،الماشيةلرعيفقطاستغُلت

هذهفىاكتشفهاالتيالمزارععددعلىاعتمادا)جلوك(ذلكايدوقد

dibI.,07;67;)77المن!ة site.ابانتبحيثغنامخربةالمزارعهذهمنإ

.كبيرةبكمياتالموقعهذافيغلالهمخزنواقدالآدومييناًنالدراسات
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نأ.العلماءمنآخرعدداليهانضمبلالرأىبهذا)جلوك(ينفردولم

وأشار.الحقيقةالىللوصولالدراساتمنالمزيدإلىيدعوالرأكطاختلاف

iجارتي (Geraty) Nالغذائيالنظام:نظريةالى,Geratyand LaBianca)

(03-323:8591,9 see Foodsystem_الزراعيةالسكانيةالمجتمعاتإنهي

قطعانهتسريحعلىيعتمدكانمنأو،الزراعةيمارسمنمنهاكانما

.المياهالىيحتاجفكلاهماللرعي

هذاوجودفيالسببأنْوهى)جلوك(اليهاتوصلالتيالنتيجةإن

عنللدفاعكانإنماالدفاعيةالصفةذاتالمحصنةالمواقعمنالكبيرالعدد

وبالرجوع.هجومأيإلىتعرضهاحالةفيالزراعيةوالحقولالمناطقهذه

وهي:المواقعمنمجموعةسجلأنهنجدالمرجعذلكالى

4 . , :3591) 013,89,88,08,76,73,65,63,06,57,52,94setis2,023,215,902ا,

فنكيلستاينعيهااطلقالتيهيالمواقعدهذه31,402,167,4;,163,41

الوئوقالصعبومن.(Finkelstien,:8491-02.918الزراعيةبالساحات

ليستاليهاتوصلالتيالنتائجفانلذا،جلوكاليهاتوصلالتيالنتائجفي

البرونزىالعصرفخارتأريخخطأارتكابهبسببالمواقعهذهلتأريخمفيدة

Settlementم!!ا!لتألنر. in the Land of Edom in (Stephen Hart : Iron

(94.EarlyEdom and Moab Edited by .P Beinkowiski2991 P
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الثانصالغصل

.!.قالثالتاؤلخهن!ايةحتص9اجريةاالكصو!

الكصر

اديثا9يم!لخرااجربه!ا

سطا!مقووا!مبكرفزبه!البرو

والسكاقالبيئه
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التاريخ!قبلىماعصور

الفدبمالححر!العصر
سكنهمكانأولهواثمماليأالاردنغورفىالواقعغبيدهموقعإن

بهاقامنشاطاتأظهرلتوالئسواهدفالأدْلةوفلسطينالأردنفىالانسان

3.0691الميلادقبلسنة0550552-5505135قبلالانسان )Stekeli:

(:06-956391,Anati.مخلفات!لىوجيزهفترةقبلالعثورتموقدهذا

الشوباهـ،مىقبالقربالمتأخرالاشوليالأدنىالحجريالعصرإلىيعودانسان

Palaeolithic, late Acheulianصوانيةأدواتمنالخلفاتهذهوتتكون

فصلفيالم!صانتردكانتالتيالحيواناتلصيدالصيادوناستخدمها

.الشتاءفصلنهايةفيعربهواديمنتهاجركانتعندماالربيع

،68-151:8198;701-3085191(Rollefson).

"3صعنكشفتالحديثهالاثريةالمسوحاتفإنالأدلةهذهإلىإضافة

عصرمنابتداخارتيادهافيالانسانبدأ،موفعا57عددهابلغالأماكنمن

Plesistoeceneوالهولسينالبلستوسين and Holoceneتبلغرقعةفي

علىالعثورتمكما.النقبرأسمنالأسفلإلىتقعكم12مساحتها

(Henry.الجفرمنخفضحافةوعلىالقويرهمنبالقربمواقعثلاثة

64-45:8591(.and Turnbullمنطقةفىمثيلاتهاالمواقعهذهوتشمابه

0001051حوا)كطوقبل.الصفاتمنكئيرفىالمتوسطالابيضِالبحر

للانجرافتعرضالنفبرآسمنالجنوبإلىيقعجديداَواديافإنسنة

الرملية.بالتلالوامتلأعادثمبالحجارةوامتلأ

الاسنه!القديمالحجرءبالعصرأدواتمنالمنطقةتخلُولم

Lowerالموستيركط Palaeolothic Mousterianحيسساالعصرهذا.ففي
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تاركة"بعد،فيماجفتالتىاللسانبحيرةتكؤنتمالرطوبةنسبةازدادت

عاشالذيالانسانشواهد.أماالغور()الاردنوواديالميتالبحروراءها

Middleالموستيريالاوسطالقديمالحجرىالعصرفى Palaeolothic

الخلفاتومن.النقبرأسحافةفوقالمرتفعةالاراضيفىوجدتفقد

إلىتعودالتيالحقبةهذهتاريخمعرفةامكنوراءهالانسانتركهاالتي

امممرَعصرالفترةهذهتبعوقد.م.قسنه550651الى500075

صبيحه.طورموقعفيمخلفاتهوجدتسنة000002مُدةَاستمرجفافاَ

يبدومضتسنة000035الى050004بينماالواقعةالفترةوفيل.9

العصرفي)بشكلٍملحوظالمنطقةفىتحسنتالمعاشيةالظروفأن

حينالحالتغيرَأنْلبثوما(UpperPalaeo)(الاعلىالقديمالحجري

ا!ثربفترةانتهت..مق001035.سنةمنابتداءطويلةجفاففترةبَفله

منوجيزةفترةقبلالفيضيةالسهولمنعددتكوْننتيجتهامنكانمطراَ

المتوسطالحجري)العصرالجديدالعصرهذافيم.ق0011ه.سنة

-Epeبالانتقالحظالمسمى Paleolit.علىالعثورتمالمكثفةالدراساتأثروعلى

فوقوجدا2J()14J,موقعانالمواقعهذهبينومنموقعا02عنيربوما

فيالنطوفواديالينسبة)النطوفيةالحضارةالىيعودانالمتحركةالرمال

إلىيعودتاريخهماأنتبين41الكربوناختباراجراءوبعد(.،فلسطين

*."الميلادقبلعشرالحادىلفالاً

لحالةنتيجةيبدو(ماوعلى)بالرمالالمواقعهذه"طمرتوجيزةفترةبعد

.م.قالثامنةالالفحتىاستمرتوالتيالمنطقةعلىمرتالتيالجفاف

(Pre-الفخاريقبيلماالحديثالحجري)بالعصريسمىمابدأحين

(PotteryNeolthic.الرمالمنطبقةفوقالاستيطانمراكزانتشرتإذ

إستخدامعدمالانتباهيلفتومماُ.السابقةالفيضيةالسهولغطتالتي

العصر.هذامنالحقبةلهذهالمميزةالاشارةأنّهمعللفخارالناسهؤلاء
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24-1:8391;143-113:8191(Henry, Hassan,Jones)

التيالذكرالسابقالاثريالمسحفريقاليهاتوصلالتيالنتائجإنّ

ممثلهغيرالعلْها(النقبراسحول2كم12عنيقللاماعلىشملت

النشاطمواقعأنّأظهرتلأنّها،ككلآدومفىسائدةكانتالتيللحاله

رأسفيالمرتفعةالسهولمنالأسفلإلىالواقعةالمدرجاتفيالبثسرى

ملائمةأكثركانتوالهلوسينالبليستوسينعصرفيخاصةالنقب

ذلكمنالجافةالفترةفىخاصة،نفسهاالمرتفعةالسهولمنللاستيطان

المرتفعالسهلكانفقدامطارهابكثرةتميزتالتيالحقبةفيأمْا.العصر

كثرةالسببولعلالعصرذلكمنمافترةٍفيللمستوطنيناغراءاكثر

علما)صيدهاوامكانيةفيهاالحيواناتكثرةوالسفاناتشبهالتىالنباتات

المسوحاتبينتوقد.(الجبليالمنبسطحافةعندكانالصيدمكانأنّ

منمجموعةالحساواديمنالجنوبالىالشماليةالمنطقةفيالأئرية

فترةفيللانساننشاطوجودعلىدلالةوهذهءالصوانيةالأدوات

فيالمنتشرة9،ءلأص!ولس!حه،!،ءأ!الاعلىأوالمتاخر!القديملعصرالحجري

.الصحراويوالطريقالجبلىالمنبسطبينماالمنحصرةالمنطقةمعظم

1;117-3آoول :8291,relloR / ;MacDonald, 0891 ;83-916: M acDonald, Rolle

23-3118391,on, BanningآMacDonald, Rolle

المنبسطبينماالمنحصرةالغربيةالمنطقةأنالاثاررجالذكروقدهذا

أدواتمنهامتفرقهاماكنوفىفوقهاتنتشرفخدخلجصاللعبانوواديالمجي

Palaeolithicكاالقديمالحجريالعصرفيعايقالذكلطالانسان

Epipalaeolithic916:0891المتوسطالحجريوالعصر-,MacDonald)

71منها.م(.قسنة55351-.505085بين)ماأى8

الحجرىالعصرمنموقعا35،والاسفلالقديمالحجريالعصرمنموقعا

الفترهَمنموقعا36و(،مقسنه50411-0053515)الاوسطالقديم
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الحجريالعصروبدايةالاوسطالقديمالحجريالعصربينماالانتقالية

03،صوانياموقعا928بينفمن،المنطقةتلكمنالشرقوالىالحدش!.

الاسفل-منهو..الاسفلالقديمالحجريالعصرمنهيمنهاموقعا

القديمالحجركمامن35و،الاوسطمنموقعا188و،الاوسط

و،المتوسطوالحجريالاعلىالقديمالحجريمن02و،-الاعلىالاوسط

الحجريوأوائل-المتوسطالحجريمن17و،المتوسطالحجريمن7

الحديثالحجريمن2و،الحديثالحجريمن48و،الحديث

الحجريمنهو،النحاسيالحجريمناو،الفخاريوالحديث

,onالمبكرالنحاسى/البرونزي Banning1938مMacDonald,Roll)

(23-3118391:.

تمتدبلآدوممنالمنطقةهذهالعصورعلىلهذلاالممثلةتقتصرالخلفاتلا

مويعومنهاالبتراءمنبالقربالمدمغهواديعليالمطلةالحافةإلىالخلفات

الحسا،واديمعالأحمرواديالتقاءعندالطبقةمنطقةفييقعنطوفي

للحافةكمنصفبعدعلىيقعمنهاصغراخرلموقعمعاصرالموقعوهذا

.م.قالعاشرةالالفالىالموقعانهذانويرجعالحسالواديالجنوبية

منبالقرب)البيضةموقعفىجيدبشكلممثلالنطوفيالعصرإنّكما

ذلكإلىاضافة.قرشيابووقاعسلباموتاعرمواديوفي(البتراء

بأدواتممئلاالحديثالحجرىالعصرمخلفاتعلىرمواديفيعثرفقد

القولإلى(Henry,:8291)44-417هنريدعىمما،مجهريةصوانية

فلسطينالىانتقلتومنهاالاردنفىبداتقدالنطوفيةالحضارةبأن

العكس.وليس
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11ديثا!حجوبه!لكحرا

-Epeالانتقاليالقديمالعصرالحجريتبعوقد Palaeolithic)النطوفي(

تقسيم(Moore,8291)34-1:البعضحاولوقد.الحديثالحجريالعصر

الاتى:الىالعصرهذا

0067-00 .! C81ثا - Archaic NPnlithic T

2.- Neolithic،11006-0076 .BC

.5-3 Developed NeolthicB8005-0006

-4 Neolthic IV 0037-0005 .B C

Archaicالاولالقسمففي Neolthicبشكلمنازلهالانسانبنى

موتاهودفن،بهاالمحيطةالأرضمستوىاسفلارضياتهاوبنيتمستدير

هذه.وإلىأجسادهمعنرؤوسهمفصلتأنبعدالارضياتهذهأسفل

السوية2)فلسطينفىاورننحلمثلمواقعتنتميالعصرمنالحقبة

&PNواريحا.43102الطبقة PPNAالموجبوصفمةوالبيضهوالمصطبه

سوريا.فياب،203،ومريبطعمانفيغزالوعينالاردنجنوبفي

34-1(:1928,Moore)

Neolithicالثانيالقسمأمْا IIالجدرانمستقيمةالمساكنبنُيتفقد،

قام،كماالداكنةالحمراءبالمغرةتلوينهاوتمالجصمنمدتوالأرضيه

وذفنت،المعالمطمسدونبالجصظليتبشريةجماجمبوضعالسكان

،الشامبلادفىعدةمواقعفىموحدةالظاهرة.هذهالمنزلأركانفيهذه

وشقرة،والبسطةوالبيضهالزراع،نخيلةابوعين،غزالعيناريحا،منها

فىالطوغرهو،العليقأبوعينمنبالقربالشمالإلى.كم6معسد

)فىالحساواديفىالحمام،وخربةصبرهمنالجنوبالىوألدهمانالبتراء

)فىومنحطه،لبواهتل،شمراراس،هوريرهأبو،الرمادآدوم(،تل
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.يا(سور

Developedالثالثالقسمفترةوفى Neolthic.البعضأفادفقد

23-311:8391,MacDonled;Rdfson; Banningّخالالاردنجنوبأن

الى006)0فترةفيالمنطقههذهفىبشرينشاطبايتفيدمظاهرأيمن

Middle.م.ق0475 Neolithicيقعموقععنكشفت)بنت(أنغير

العصرفخارعلىفيهعثرتالدراعبابمنالجنوبألىكم.5بعدعلى

التىالمستديرهالحفرطابعذاتمساكنوعلىالفخاريالنحاسىالحجري

(!!ول،أءصا!أ،د03:089-،الأرضمستوىتحتحفرت

;93,112-501:8191(Joblingالىتعودمواقععنكشفوااخرونأنّكما

المواقعمنعددوعن،والمقصعشرينوواديالرمانواديفىالفترةنفس

-gnilboG,501:8191(والعقبهمعانبينماتقع،النحاسىلل!حمجريالمعاصرة

مرمنطقةوفى،891;902-991:8291;12:ثة)02-211:8591;202-191:8491;69-185

الحديثالحجريالعصرأواخرإلىكلهاالمواقعتلكارختحزمهووادي

.طهـ.7(الفخارمنتخلوانهاعلما،النحاسىالحجريوأوائل

)G,77-57:9791(Clark-كشف)عثرالدراعبابفىقلعةعن)كلارك

وجدكماcairnالحجريةبالكومهمعرفطابعذيقبرعلىفيها

رقمموقع)الفخاريالحديثالحجريالعصرمنموقعين)ماكدوناند(

رقم)السابقينمنالشرقإلىآخرينموقعينالىاضافه857،087

الأرقامذاتالمواقعهذهعلىعثرفقدعليوادىِفىأما8.34613(.

إلىتعودمواقعففيهاحزمهمنطقةأمْا(.85801591939و!647)616

راسمنبالقربالجيلوجبلالنخيلموقعمثلالنحاءكطالحجريالعهمر

اشابعالالفبدايةإلىتأريخهتم14كربوناختباراجراء،ومنالنف

فىأالنحاسصهرمولَعإنّكما(HenryTurnbull,)64-45:8591..مق

النحاسى.الحجرياسصراإلىتعود،
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ا!مبكرالبرونزثيىالكصد

فىالاثريهالمسوحاتباجراءالباحثينمنمختلفهمجموعاتقامت

خاصةنتائجالىتوصلتمجموعةوكل،الاردنجنوبمنالمنطقةهذه

لاحظفقد:الاتيالنحوعلىوكانت،فيهاالاستيطانحالةعن

الىتعودالحساواديمنالجنوبالىالمواقعمنمجموعة)ماكدونالد(

لابعضهاوكان،(م.ق033024-.)20-3المبكرالبرونزيالعصر

الأرضهذهتحولتوقد،العصرذلكفخارفوقهاانتشرأرضعنيعدو

دمرتمنهافالبعضلذلكونتيجةحديثةمزارعالىالحاليالوقتفى

تلتالتىالحقبةفيأمْا.زراعيةحقولأاصبحالاخروالبعض،الاثريةمعالمه

215العصرهذامنالرابعةالحقبهوهي 2455-5 IVفقد.م.ق

مشميلأهْمهاالمواقعمنعددفيقليلةبكمياتفخارهاكسرانتضرت

[Mashmi53-ماكدونالديدعلىكشفهتمالذي:MacDoneld,1928c)

بصيرهمنبالقربرويثهفيوكذلك25(83))

27-121(:Graf,1979a,27;)b9791.أواخرالىتعودمواقعأربعالىاضافة

..مق375.592-0ئ!B،المبكروالبرونزيالنحاسى/الحجريالعصر

092الأولالمبكرالبرونزيمنوثمانية 335-5 5 EBIوهناك..مق

-chalcالمبكروالبرونزيالنحاسىالحجرممطمنمواقعخمسة EBوخمسة

،ومخيمات،مدرجاتعلىالمبكر،!ل!تشتملالبرونزيمنعشر

المسحفريقعثرالجنوبيةالميتالبحرشواطئمنطقة.وفيومنتجعات

n,)23-311:8391,الاثرى BanningمMacDoneld,Roll)عددعلى

الدراعبابمنهال!!المبكرالبرونزيالىبعضهايعودالتيالمواقعمن

البرونزيمنوخنازيرهنميرهوكذلك،!+"أأالحقبهمنوفيفه،الصافي،
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-1'4Rast & Schaub,)7491 EBI-MBIV)

الاثريةالحفرياتبهاتمتالتيالمواقعمنمجموعةذلكإلىأضف

(Rishsrd,1980:.اسكندراكتنو،وخربةالدراع،تل:ادر،عرعر،بابوهى

)34ا-فى

EBIVالرابعالمبكرالبرونزيالعصرتاريخحولالدارسوناختلف

الحقبةلمهيانتقاليهفترةيمثلاوالمبكر/3البرونزيللعصراستمراركونه

استمراريةأنهاعلىرجحناوقد.المتوسطالبرونزىالعصرمنالاولى

هذه.تمتدجديدةلهجراتنتيجةتكنلمانهاكماالثالثالبرونزمم!للعصر

البرونزىالعصرفترةعليهاواطلقم.ق0091الى2355منالحقبه

فيو/ثارهتاريخه/لشامبلاد:جنوبيئياسين.)خيرالرابع+!ل!المبكر

A:19916،!ا/لبرونزية/لعصور - oA).

سطا!مق!فزبه!البروالكصو

،الاردنجنوبفيالعصرهذامظاهرلدراسةالمتكررهالمحاولاترغم

فقد،السكانقليلكانأنّهيبدواذ،بالذيشئعلىالمنقبونيعثرفلم

الىاضافةالحساواديفى(272و)64موقعينعلىماكدونالدعثر

MacDonelالشرقإلىيقعثالثموتع 4 ! Banning, Pavlish)

تزاللاالحاجةفإنالمعلوماتهذهكلمنالرغم.على83-9160891:)

كونه!عنتعدولاالحاليةالدراساتهذهلأنالاردنجنوبلدراسةماسه

فإنالعمومعلى.الاثريهالحفرياتبعضتخللهاوإن،سطحيةدراسات

العصورأقدممنذالمنطقةهذهسكنقدالانسانأنّتفيدالاوليةالدراسةهذه

كانتالاخربعضهاوفى،بالسكانمكتظةالمنطقةكانتبعضهافى،

.السكانقليلة
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!!لاقلسكاا9لبيئةا

الدأرسينلدىالصدارةمكانتحتلالبيئيةالدراساتأصبحت

التاريخيةالدمغرافيةللمتغيراتتفسيراتلايجادهوإنمالهاواستخدامه!

.المتغيراتلهذهأفضلفهمإلىللوصولالمساعدةالعلوممنأنهااعتبارعلى

فىالغزيرةالامطارهطولنسبةفىالتذبذبحولالنقايقدارولطالما

وهذاالامطارهطولفيهايشحسنواتتليهائمسنينبضعأوسنة

فقدذلكعلىوبناء.عدمهأوالبقاءامكانيةفيالاثرا!برلهكانالتذبذب

D.فسر .O Henryّفيالنقبراسمنطقةفيالبشريالنشاطظاهرةبأن

Lateالمتاخرالبلستوسينعصر Pleistoceneالمناخية.بالظروفمتاثرة

(55006-.7وه55)5الاوسطالقديمالحجريالعصرانسانفإنّلذا

راسمرتفعاتالىللانتقالالعصرلهذاالغزيرةالامطارفصولفرصةانتهز

الأعلىالقديمالحجريالعصرسكانالشىءنفسفعلكما،النقب

استيطانإلىفامتد(003700032-05.)0المناخنفسسيادةبسبب

.قسنه55013سنةفينفسهالشيءحصل.كماوسيناءالنقبمنطقة

العصرمنكلفيالامرتمالمقياسوبنفس(GeomatricKebaran).م

العصرفىجفافاأكثرويصبحالمناخيتغيرأنقبلالحدش!الحجري

المدينةفبدتالبيضاموقعفىواضحاهذاظهروقد.النحاسيالحجرى

الىبحاجةفالمنطقة(PPNB)الحديثالحجرىالعصرفىمنتعشمةمزدهرة

غيرالحالىالوقتفينسبتها)الامطارمياهمنملم.35هالى003

أكثرالباطنيةالمياهكماكاشاملم.(022الى017عنتزيدولامستقرة

العصرأن2ّ-37(ه:1)859شحادهنعمانالدكتورأفادوقد.الانمنها

فيهانعمالتيالعصورآخركان.م.ق2850265-0)المبكرالبرونزي

قليلجافمناخإلىبالتدريجتحولثمومنالغزيرةبالمياهالاردنجنوب

.م.ق0031و0581بينفيما،الامطار
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مياهكانتالمبكرالبرونزيالعصرمنالاخيرةالحقبةأنّواضحاويبدو

هووهذا،عديدةلسنواتالحالواستمرجدا،شحيحةفيهاالامطار

التكيفعلىالانسانيقولممناسبةغيرأجبراءمعهوجدتالذيالسبب

منالمنطقةهذهفيهابماالمن!ةسكانعددقلأنالنتيجةفكانت.معها

.الاردنجنوب

مقابلفىالانسانيبالنشاطوعلاقتهللمناخالنسبيةالأهميةتزاللا

لهذهالحدش!المفهوملكن،نقاشموضعوالسياسىالبشركطالعاملاهمية

العواملمنهيوالبيئيةالبشريةفالنشاطات.العاملينأهميةعلىأكدالعلاتة

السكانعددفىِزيادةأكانتسواءتحصلالتىالتغيراتفىالمؤثرة

علىذلكأثرإنّ،نشاطاتهمواختفاءعددهمقلةأمالبشريةوالنشاطات

واضح.والبيئيهَوالحيوانيةالنباتيةالحياة

التغيراتحولدراسةGeratyكاHarlenمنكلأجرىوقد.هذا

تصوروضعأجلمنالماضىالقرنخلالالاردنجنوبفيحصلتالتي

وتطيقالحاليةالاقتصاديةوالمتغيراتالتاريخلأحداثوفهمالمتغيراتلهذه

حسبانمنطنقةفىجرتالتىالمتغيراتعلىذلك

..44-117(;1968,Geraty,;03-323:8591,acnaiBaL Geraty)

منذمزدهرةكاشاالمن!ةأنّبينتحسبانتلفىالاثريةفالتنقيبات

005الخلالكذلكوظلتالميلادقبلعشرالثانيالقرنفىتاسيسها

يعُدولموهُجرتاضمحلتثمومنانحدرتذلكوبعدتلتالتيسنة

حتىالحياةفيهاودبْتعادتثم.م.ق052سنةحتىاليهاالناس

ميلادية.0512سنةحتىرابعةمرةهُجرتأنلبثتوماميلادية755

منابتداءعانتبينماالمملوكىالاسلاميالعصرفىالحياةفيهادبتوقد

وقد.العشرينالقرنهذافيالحياةليهااٍعادتأنإلىعشرالخامسالقرن

إلىبالاشارةتكمنوالاجابة؟التأرجحهذالماذا!الباحثونتسامملى
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عددزادفقد.الماضيالعقدخلالالسكانىوالنموالغذائيالانتاجتاريخ

نسمه)5.41.حوالىالى55502حوالىمنام088سنةمنذالسكان

81سنةالصهيونيالاحتلالبعدفلسطينسنالهجرهبسببوذلك 9)t.

لتربيةاستخدامهامن،الارضاستغلالفىتغيرتمالفترةهذهوخلال

منالمكثفالغذائىالانتاجوإلىالزراعةالىفتحولتوالماعزالاغنام

مهارةذلكعلىساعد)ومما،واحدبآنفيهاوالرعيزراعتهاخلال

انتشارخلالمنبالأمننعمتالمنطقةإنّ(،كماالفلسطنيناللاجئين

،للغلالمخازنالىوالقلاعالحصونتحولتوقد،بهاالشرطةمخافر

وكبرتالقرىفنصت،حديثةمنازللأنفسهمالأراضياقطاعيوبنىكما

هذهوحلتوالخنازيرالدجاجمزارعمنالعديداقامةذلكإلىأضف.

وفتحت،الخزاناتوبنيسا،الطرقومدت.والاغنامالماعزتربيةمكان

الزراعيةالمجتمعاتهذهلخدمةبنيتالتيالاخرىالعامةوالمرافق،المتاجر

الذىالوقتففى،بيئيةأخطارأثناياهفىحملالتغيرهذاأنإلا.الحديثة

الانتاجلزيادةالملحهالحاجةعلىثقلهواضعاالاقتصادىالتوسعفيهيمدأ

طاقتهافوقلتنتجالزراعيةراضىللاًالاستغلالسوءيبدأ،عندهاالزراعى

يؤدىبدورهوهذا.المحدودةالمياهلمصادرالواسعالاستغلالوإلى،الطيعية

وكما.الانحداردورةتبدأبحيث،المياهمصادرونفاذ،التربةضعفإلى

سنهالاَفالثلاثةخلالمراتعدةذلكحصلفقدجراتي()لاحظ

والسلوكالانسانبأنّالقائلةالنظريةترجحالملاحظةهذهفإنّفعليه.الماضية

العاملوليس،التحولهذاعلىالمؤثرةالعواملهيوالاقتصاديالسياسي

مافإنّ.اعتراضدونتمرلنالنظريةهذهأنغير.المناخيوالتغيرالبيئي

عليهكانتلمااعادةهوإنماالقرنهذاخلالالمنطقةلهذهنمومننشاهده

الوصففانذلكومعهرلن()ويقول.عشرالثالثالقرنقبلالبلاد

بأنّهاوصفوهاحينللأردنعشرالثامنالقرنرحالةلسانعلىاتىالذي
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وجداولهاأنهارهافىالاسماكتكثر،كالجنةلهموبدتالسكانقليلة

والاعشابوالنباتاتالاشجاروغطت،سمائهافيالطيورازدحمتكما

الهضبةإنّكما،فيهاالحييراناتكثرةالىبالأضافة،(الاردن)وادى

فزالتاليومتغيرتقدالامورأنغير.اليانعةبالحقولتزدانكاش!الجبلية

البريةالنباتاتواقتلعت،وجودلهايعدلمالبريةفالحمِاة،المظاهرهذهكل

الكرمة.فيهابماوالاشجاروالبقولالحبوبلزراعةالارضحراثةوتمت

نتيجةالزراعيالنظامفيالتغيرهذاكان.التعريةلعواملالأرضفتعرضت

لهتعرضتماتماماتشبهالحالةهذه.للتمدنوسعيهمالسكانعددلزيادة

وردحين(هارلنيقولهكذا)القديمالبرونزيالعصراواخرفىالبلاد

بلادهلهاوصلتالتىالحالةنادباابوراأالفزعونيالكاتبلسانعلى

قائلا:

خاوية/لمستودعاتو/صبحت.../لحبوبنفذتلقد

:نفيرلى،)خر/تبكاوقالى

مصرنهرمن/لياهوجفت.../لارض/محلتلقد

رياحطردتوقد/لاقد/معلىمشيا/لنهر/لرجالفعبر

/لشمالى.رياح/لجنوب
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الثالثالفصلى

ا!مي!إدقبلىالثانصالمإلف

سط/1!مفطخر!مقوافزبه!البرولكصرا

،دنيةالم!رثاا!ا

،دالصااو

والتوراتيةالقريمةا!مصرية
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ردنيةلىاثاراز

فيق.مالثانيالالفالىتعودالاثاروالتيعنمعلوماتناتزاللا

وسوف.فيهاوالحفرياتالابحاثتأخربسببجداقليلةالاردنجنوب

والمصدرآثارةمنالأنحتىكشفهتمومماالمتوفرةالمعلوماتنستخدم

ذكرهماأما،المصريةالكتابيةالمصادرعلىسنعتمدفانناالعصرلهذاالثاني

الواقعةالفترةيخصفيمسَوخاجمة،الختلفةالاسفارفيالقديمالعهدكَتاب

الكتابطِالمصادريخصمااأم.م.ق009حوالىالى0012بينما

.نادرةفهيدوميةJا

عبرامتدحافلتاريخلهاالبلادأنّلناتبينالكتابهذافيتقدممما

سوفالفصلهذاوفي.م.قالثانيالالفسبقتطويلةعصور

وكذلكالممَاخرالبرونزيالعصرفىالاردن.شرقجنوبتاريخنستعرض

نلسونأوردهاالتيالمقولةذكرمنبدلاوهنا.الاولالحديدىالعصرفي

العصرخلالالاردن)جنوب(فيالاستيطانفيفجوةوجودحولجلوك

هذا.وفيم.قعشالثالثالقرنلغايةوتستمروالمتأخرالمتوسطالبرونزى

ذِ"قامت)كماالآدوميينمملكةفامت(الأولالحدبديالأخير)العَصر

كانتحيثفاحشخطأفي()جلوكوفعوقد(والحمونيينالمؤابيينمملكة

المسحفيالَبعهالذيالأسلوبأنّألىاضافة،التوراتيهخلفيتهعليهتسيطر

الدراساتاًثبتت.وقدشاملوغيرمنظموغيرعثسوائيأكانلاثرىا

منتصففيالسكانقليلةتكنلمالمنطقةوان،نظرياتهصحةعدمالحديثة

حولالاستزادةأجلومن،!!ول!!مافىلم)26-8:869الميلادقبلالثانيالالف

المتوسطالبرونزىالعصرفيالاردنتاريخعلىالاطلاعوالموضوعهذا

تاريخه.الشام*دجثويي:ياسيننمرخير:)الىالرجوعيمكنوالمناخر

تاريخفيالأمالكتابسلسلةمنشورات،البرونزيةالعصورفيواثاره
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هذهاستعراضلاعادةلناحاجةلالذا(1991الاردنتاريخلجنة.الاردن

موقعمثل،فقطالاردنجنوبأثارنستعرضوسوف،هناالفترات

يقعمنهماالشمالوإلى،اللاهونوهوالموجبواديعلىالمطلعرعر

تلكمركزبشكلالاثريةالمسوحاتنتائجشستخدماننا.كماالربهموقع

البرونزكطالعصرمواقعمنالكثيرلناسجلتوقدآدوممنطقةفيتمتالتي

والمتاخر.المتوسط

إلىالمؤرخةالبازلتيةالبركانيةالحجريةاللوحةاتتالمن!ةهذهمن

اللوحةوهيالحديدكطالعصرأوائلأوالمتأخرالبرونز!العصرأواخر

الشمكلانظربه)وجدتالذىالمكانالىنسبةالبالوعةبلوحةالمسماه

.(الموجبوادممطمنالجنوبالىيقعالبالوعه)وموقع.4(صالمرفق

هماشخاصلثلاثةرسمعليهنحتحجرىلوحعنعبارةاللوحوهذه

يمثلاللوحةمنالايسرالجانبعلىنحت،الذكطالنقش:الاتيالنحوعلى

والاخرالسفلىمصريمثلأحدهمامزدوجاًتاجاًراسهفوقيلبسشخصاً

صولجانا.يدهفيويحملمصريةتنورةيرتدكطانهكما.العليامصريمثل

بعضعنهقالاءغراراسهيعتليملكيشخصيقفاللوحةوسطوفي

شبهالقبائلوهم)الشاسوقبائلتلبسهالذيالرأسغطاءيمثلبانهالدارسين

شكلراسهافوقإمرأءةاللوحةمنالايمنالجانبوعلى(البدويةالمحاربة

بيدهاومْحمل،اوزاريسالمصريةالإلههتلبسهالذىالتاجيشبهتاجيمثل

لاالوجهملامحاًنّوبما.)عنخ(باسمالمعرفةالمصرلِةالاشارةتشبهاشارة

تمثلأنهافالاحتماللذا،المصريالنحاتخطهاالتيالوجهملامحتمثل

ولعل،المصريةبالمدرسةكبيرةدرجةإلىمتاثرةأنهاغير،محليةشخصيات

التعريهَ(عواملتمسحهاأنكادتالتيبدايتها)فينقشتالتيالكتابة

علىشاهداللوحةهذه.المصريةمنقري!ةاوقديمةمصريةكتابةلعلها

البرونزكطالعصرفىالاردنشرقيفيسائداًكانالذىالمصرىالنفوذ

-46-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


dleifsroH,416:3291-44(Vincent),الحديديالعصربدايةفيأوالمتأخر

الذيجوببحجرالمعروفالحجرهوالمصرىالنفوذعلىالثانيوالشاهد

(Schumacher,8191:241-سعدشمِخفيعليهعثر

;47,2918;11-502(Ermanالثالث)لامنمحاتالتذكاريالجعل،كذلك

هوj,45:7391-46((Wardالبتراءمنبالقربعليهعثرالذيآمنوفيس(

المتاخر2البرونزيالعصرومن،2/3أكلأأ!الاأالمتاخرالبرونزيالعصرمن

Frank-تاوسرتالملكةخرطوشةعليهأناءعلىعلاديرفيعثر

ذلكالىأضف،

عمانمطارمعبدفىكشفهاتمالتىالمصريالطابعذاتالختلفةالأواني

78-131:7491(,Hanky)..الوصفالسابقةالمجموعةإلىنضيفأنويمكن

الاردنجنوبعلىالثانيرمسيسحَمْلَةْنقم!فيوردالذيالمواقعلقائمة

,07-47:6791(tchen)!تمنهمنعشرةالثانيةالاسرةوخرطوشة،ذك-Ro)

grenbeht,66-163:7291(فىعطروسفىوجدتتمثالمنوقطعة(

.م.قالتاسعالىعشرالحاديالقرنبينماتاريخهاينحصرموأب(التى

eN,77-171:8591(nan).آدومبمناطقالخاصالفصلفيبعدفيماانظرأ

،القديمهعالمصريةالمصادرفيوردتكما
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ثرييىلىا!مس!ا

الالفمنتصففيأنّهتبينالازدنمنجمعُهاتمالتيالمعلوماتإنّ

والمعابد،،والقلاعوالحصونوبالمددطعامرةالبلادكانتا.م.قالثافي

عالممعوثيقاَتصالوعلى،رائجةخارجيةبتجارةينعمالأردنوكان

واستخدت،مكانكلفيالعامهالمنثسأتأقيمتكماومصر،ايجهبحر

نقولق،منعنهالكشفتممماواضحاهذاويبدو،كمقابرالكهوف

بممْأك!لطباعأ!يرمنومجموعات،معدنيةوأدوات،وتماثيل

انتاجيهانعلىيدل،انماجنوبهعندنالارٍشمالاختلافحولالآول

كلماظاهروهذا.الشماليةمنبكثيرون!عاكماًافلالجنوبحضارة

الجبالاتجِاهفي)وآدوممؤاباتجاهفيالجنوبإَلىالشمالمناتجهنا

عددأنَّمستغربَايلاحظأناِلاالانسانيسعلاوهنا(الجنوبيةالمرتفعة

الظاهرةلهذهتفسيرايجادمنبدلاالكثافه،فعليهقليلالجنوبفىالسكان

الحملاتمنمجموعاتقامتفقدالسببولهذا،صحتهامنالتاكدأو،

والدراساتالمنظمةالمسوحاتلاجراءالاثريةالبعثاتقبلمنالكشفية

العصورفىالأنسانمواطنعنالبحثأجلمنمسبقآلهاالخطط

احدىترأسوقد(.الاردنجنوبمنالمنطقةهذه)فىالختلفةالتاريخية

أتم!مسححيثالامريكى(J.Miller)ملر()جيصدالحملاتهذه

بيرتونأمْا)،الحساوواديالموجبواديبينماالمنحصرالجبليالمنبسط

دراستهمنطقةامتدتفقدالكندي(BurtonMacDonald)(ماكدونالد

خطإلىالغربيةالجبليةالحافةطولوعلىالطفيلهإلىالحساواديمن

الشرقيةالجنوبيةالسهولحولالواقعةالمنطقةاماشرقا.الصحراويالطريق

ولول.*(،5(شاوبوراست)كلررمنبمسحهاقامفقدالميتللبحر

(R.Schaub&بمسحالأنجليزي()،3!ث!(هارت)قامكما.الامريكيان

النقب.رأسمنالشمالإلىمباشرهالواقعةآدومجبالفيالواقعةالمنطقة
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منطقةفىدراستهمنطقةحددفقد(W.Jobling)(جوبلنج)الاستراليأما

وكأنهم،.المرفقةالخرائطانظر.1والعقبهالنقبرأسبينما،حزمهوادي

فكانبعينها،لجنسياتدراسيةنفوذمناطقالاردنجنوبمنطقةوزعواقد

هنابدلالذا،الاخرالفريقعنمختلفةواولوياتأهدافالهيضعفريقكل

توصلالتيالنتائجلانُ،الختلفةالأهدافهذهعلىالتعرفنحاولانمن

يسعىكانماوجدفريقفكل.الاهداتبتلكمتأثرةكانتفريقكللها

هذاكلومع.المسحيةالدراسةعنهتكشفماايجادمنبدلالايجاده

منمسحهاتمقدوآدومموأبمنكبيرةمساحةأنّالقولإلايسعنالافإنه

وشاملامركزًاالعملوكانالعصور،عبرالأنسانمواطنعنالكشفأجل

لمالاعمالهذهمعظمأنومعقبل.منتمتمحاولةاىمنبكثير،وافضل

فقدذلكومع(،وهارتمكدونالد)لمحاستثناءأوليةبصورةإلانتائجهاتنشر

المتاخرالبرونزيالعصرعنوافضلحقيقيةصورةعلىنحضلبدأنا

م.ق-0021532).الحديديوالعصر(.م.ق521.-5551)

.وآدومموأبعنالمرةهذهقبللناتتوفرلم(

جنوبمنالمنطقةهذهأنّاثبتتقدالدراساتهذهنتيجةكانت

كاش!وإنالمتاخر،البرونزىالعصرفىأسمكانامنخاويةتكنلمالأردن

التيالفخاركمياتانىكماالمعماريةالبقايامنتخلوالاثًريةالمواقعبعفن

قليلة.جمعت

الحديدىالعصرحول(جلوك)منافضلبصورة)ماكدونالد(زودناّ

الثانيوالحديدىوله!أأالاولالحديدىمواقعبينماالتميزفىنجحلأنه

Iron II8191سنةوفي،الاولالحديديمنموقعا21لناسجلوقد

بهامواقعأربعةعلى)اللبعان(واديفىالواقعةالمتطقةفيماكدونالدعثر

91فيوعثر.الاولالحديدىالعصرفخار A Yنفسمناخرموقععلى

تقلتبدأالمواقعأنّالملاحظومن.السابقةالمنطقةمنالشرقالىالعصر
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ومن.الصحراويالطريقالشرقباتجاهالىالجبليةالمنطقةمنتوجهناكلما

الحضاريةالموادبينماالمقارنةأجلمن)ماكدونالد(نتائجندرجانالاهمية

02أالاولالحديديالعصرلمواقع . Iron IA.-وأ.م.ق001أ

المتاخرالبرونزيفيسبقهامامع.م.ق059أ-502الاولالحديدي

لسنة

9791

W-N

8291

لىلاجما

!د

214

7401

أ+5!ا!ول-BMirnnlلالأ-

16A

+135أ

32؟

د!ا31013)

مستوطناتوجودمن)جلوك(ذكرهمامعتتوافقالنتائجهذه

نأالمفيدمنأنهغير.الاولوالحديديالمتأخرالبرونزيلفترةمعاصرة

السابقالجدولفمن.أدقبشكلالعصرينبينالاستمراريةمسألةنتفحص

الناسظلالمتأخرالبرونزيمواقعمن:فسبعةواضحةالاستمراريةانيتبين

مواقعمنائنينأنّالنظريلفتمماو.الاولالحديديالعصرفييسكنونها

Ironاالاولالحديديالعصر IAوالمهمةالكبيرة(Y) ,Y1 4)Vيستمرلم

موقعا15مجموعهمابينمن)فيهما.العيشفىالثانىالحديديسكان

آدومشمالفىانالقولإلىنخلصُهذامن(.الثانىالحديديموافعمن

.الاولوالحديديالمتأخرالبرونزي،العصرينكلافىالناسسكنهامواقع

ناواثبت)ماكدونالد(اليهاتوصلالتىالنتائجفىشكك+قدar،انعلما

3!+(صائ!:4ولهول!4(دقيقةتكنلمالمتأخرالبرونزيالعصرلفخارقراءته

39.9!:2991ed. Bienkowski.5!فقطالمواقعمنقليلاعدداالاأ،وانط

Fromالثانىإلىالاولالحديديالعصرمنفيهيعيشونالناساستمر Iron
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Ito Iron II.الحديديالعصرفىإلاجديدةمدنبناءفيالناسيبدأولم

)دورنمان(أن.غيرالخليفةتل،البيارةأم،طولان،بصيرهمثلالثانى

:166(8391Dornemann)إنّ:وهىبالحسبانجديرةنتائجالىتوصل

م.ق01القرنالأولالحديدينهايةفخاراي.م.قالعاشرالقرنفخار

ماالثانىالحديديفخارانويبدوبدايتهفخارعنجوهريااختلافايختلف.

العصران)دورنمان(يقترح.لذاالاولالحديدينهايةلفخاراستمرارالاهو

:أقسامثلاثةالىيقسمانيجبالاردنفيالحديدي

التكوين.فترةوهي11الى12القرنمن1-

الاستقلاليةاظهارفترةوهي8-01من-2

آدوم(و،موأب،)عمون.المحلية

الاداريةالتقسيماتفتراتوهي6-7من-3

و2الحديديفخارالعصر)وكان.الاشوريالحكمفترةفي

مميزافخار3

المجتمععلىللتعرفالاثريةالمسوحاتمننستفيدانبودناكان

Lateأ:الاولوالحديديالمتاخرالبرونزيالعصرفىخاصةالآدومي،

Bronze and Iron IAبالمسحقاممنلنايحققلموللاسفأنهغير

ناحيةومنناحيةمن.هذاالاَدوميوناستيطانمواقععنالكافيالوصف

الاثريةبالحفرياتالقيامدونكافغيروحدهالاثريالمسحفإنّاخرى

بهاقامالتيتلكمئلالاثريةالمسوحاتبعضان:-كماوالمنظمةالمكثفة

منتجمعْلمالاولوالحديديالمتاخرألبرونزيالعصرلمواقع()ماكدلينالد

البرونزيمواقعمنموقعاعشرستةفمناليسير.النذرإلاالفخاركسر

ةيمإرخنِنبومنفقطمميزهكسرة52جمعأمكنالاولالحديديالمتأخر/

فحسبشمان،الاولالحديديمواقعمنوعشرين،وواحد610183(

كسرة04عنتزدلممميزةفخاركسربهماوجدتمنهما
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.(151)212تعلموا:(65)82لموقعا:(59)81لموقعا:(76)ا.تعلموا).

قرىأوأبنيةبقاياعنبمجملهاتعدولاوالاخرى،اكبرهاهيالمواقعهذه

الاستيطانبأنيوحىمما.وملحقاتهامتواضعةوابنيةمزارعاو،صغيرة

عبارةالاستيطانطابعوكان،قليلاكانالعصرهذافىآدومشمالفى

قرىأومزارعبكونهاالخصوصوجهعلىتميزتزراعيةمجمعاتعن

النقبرأسمنالشمالإلىأيمباشرةالجنوبإلىانتقلناما.وإذاصغيرة

(.63و..1)كبيرتينقلعتينعلىعثرقد(هارت)نجدألجبليةالمنطقةفي

وقريتين،صغيرةمحصنةقلاعوسبع36.(،)محصنةواحدةوقرية

.جداصغيرتيناخريينوقريتين.(،510181)محصنتينغيرصغيرتين

بدلاالفريقينقبلمنجمعهتمالذىالفخاراننقولأنّألايسعنالاوهنا

قدالاولالحديديالعصرفخاركاناذافيماومعرفة،بدقةدراستهمن

عليه.كبيرتغيرحصولدون(الثاني)الحديدييليهالذيالعصرإلىاستمر

توسعهاومدىالاَدوميةالحدودامتدادمدىمعرفةيقتضيالواجاإنّ

المؤسفومن.آدومبهامرتالتيالختلفةوالحقبالعصورفيتقلصهاأو

لاوببساطةلاننا،المبكرالحديديللعصربالنسبةمستحيلايعتبرذلكأنّ

يمكنالمتوفرهالمعلوماتبعضأنغير.الخطوطةالموثقةالبيناتنمتلك

،الاولالحديديالعصرمواقعالمثالسبيلوعلى،الاعتباربعينأخذها

النقبرأسبينماالحمامواديفي(جوبلنج)كشفهاالتيالثاني/والاول

j))011{112,501:8191والعقبة (Joblingتمنهفىعنهالكشفتمما

وبعضالمعبدألىاضافةالنحاسصهروأماكنمناجممنعربةووادي

والعشرينعشرةالتاسعةالأسرةخلالالمصِريبالنفوذالمتأثرةالعبادةمظاهر

.الاولوالحديديالمتأخرالبرونزينهايةفيأي.(م.لَى511.أ-003)

الموقع)والمعبد2(رقمموقع)الرعاص!كةعهدمنالصهرمواقعوأهم
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علىالعئوربسببوذلكالمواقعهذهتأريخالممكنومن.02(0رقم

عشرةالتاسعةالاسرةفراعنةأسماءتحملالتيالمصريةالكتابيةالخراطيش

وجدت)تاوسرتوالملكة،الثانىوسيتي،ومرنبتاح،الاولسيتيوهم

أمئال،العشرينالاسرةفراعنةوأسماء،(علاديرتلفيخرطوشتها

فيعثركذلك)grubnehtoR,163:7291-66(.والرابعالثالثرمسيس

بعضهامعاصرةوهيالفخارمنأنواعثلاثةعلىوالمعبدالتعدينمواقع

LB-Irone)الاولوالحديديالمتأخرالبرونزيالعصرالىوتعودالبعض )I

المدينىالفخاربأنهبعدفيمالمحرفآخرنوعمنفخارعلىالعثورالىاضافة

وعثر،السعوديةغربشمالفيالواقعةمدينلقريهنصبة(مدينفخار)

وفلسطين.الأردنفيالمواقعمنعددفىالفخارمنالنوعهذاعلى

;8391,ssa1G7291,grubnehtoR:Parr,Harding,.6891,notyDParr)
8291(
الاهتمامعلىالواضحةالدلالةأنهامنآدوملمؤرخىتمنهأهميةوتنبع

وجودتؤكدفإنهااخرىناحيةومن،ناحيهَمن،عربهبواديالمصري

جانبمنالحجازوشمالجانبمنوالنقبعربهواديبينتجاريةعلاقة

اخر.

المنطقةهذهسكانهممنهو:اجابةعنيبحثالذيالسؤالان-

اثاراًلناتركواالذينهؤلاء؟الأولالحديديخير/الاًالبرونزيالعصرفى

؟فسفرطبيعتهمهيوما.وهناكهناطفيفبشمكلموزعةبسيطة

منالشرقإلىيسكنكانمنبأنّيذكر2-22وها-212:هالتثنية

قبليسكنهاوكانالزمزوميمعليهميطلقكانالعمونيينقبلالاردن

طوالمحمهروهمفبلاكهاأنامواقدالاكليونوكان)الايميونالآدوميين

وكان،سعيرفيذلكقبلأقامواقدعيسوأبناءوإنّ(كالحناقيينالقامات

والخرافة،التخمينمنخليطالتوراتيةالمصادران.الحوريونقبلهم
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للعصرتاريخيةقيمةذاتاعتبارهاالصعبفمنلذلك،الشعبيةوالاداب

يمكنالموضوعهذاحولوللمزيد)الاولالاخير/الحديديالبرونزي

:Knauf-مقالةالىالرجوع Eraly Edom and Moab. ed. Beinkow

iks.53-472991: p
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الق!يمةا!قصويةا!مصاد،

باسمالمعروفةالميلادقبلالثانيالالفالىتعودالتيالوثائقفيورد

النصوصهذهتتكون.بالاردنصلةلهااشاراتالمصريةاللعننصوص

وهى:مجموعاتثلاثمن

-1(Mirgissa-2 Berlin-3Brussels)ذكرمنهاواحدةكلفى
فيالحكمعلىيقوممنوآسماءالأردننهرجانبىعلىالواقعةللمنطقة

التالي:النحوعلىلهاالتاريخىالتسلسلتتبعالممكنومن،المناطقهذه

53!8الأولىالمجموعة- ssa5158سنةبينماالواقعةالفترةفىتقعالاأ

..مق0184و

185.بينماالواقعةالفترةفيوتقعBerlinالثانيةالمجموعة-

..ماق84وه

0018بينماالواقعةالفترةفيوتقعBrussilsالثالثةالمجموعة-

..مق176.و

الثانيالمتوسطالبرونزيالعصرفترةضمنتقعالثلاثالمجموعاتهذه

MBIIوهي:الن!رمنالشرقالىالواقعةالمواقعذكرعلىنقتصروسوف

تتكونانهاعلىالأولىالمجموعهفىذكرهاوردلأ+ى+3شوتوا-

ثلاثانهااعتبارعلىالثانيةالمجموعةفىذكرتبينما،واحدةمنطقةمن

الثالثةالمجموعةفياما.منفردحاكممنهاواحدةكلوفيمنفصلةمناطق

وشوتو،العلياشوتو:قسمينالىمنقسمهالمنطقةهذهذكراتىفقد

وردتالتىأشيت،بانهاالبعضقالوقد(المرفقةالخريطة)انظر.السفلى

النحوعلىفكانواالثلاثهالمناطقحكاماما160(24)العددالتوراهفى

العلياشوتوحاكمابو،أشومووايابوم،أابشارو،1صريبو)م(،:أالسَالي

السفلى:شوتوحاكمعامو،وأيكمي!
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4.Saripu(m) (Mir! ssa),CB0187.c ,111:099lgineoK(F

Abisharru visiting CB1863.ctpygE (Years 6 of Se

os.28(tries II; Newperry:3918 pl

Ayyabum'(Job'; Sethe ,46:2691 ;4-e albrigha

,Shumu-abu (Posner):09-98:0491 ruling Upper Shutu

.andYakmis-'amm Lower Shutu,CB0018.c
جنوبفىالواقعةالعليارتنوبحكامالحكامهؤلاءمقارنةالممكنمن

-Ammiأنضى،أعميسوريا inshi'اوnasi،قصةفىوردالاسمهذا

الممكنومن.الشامبلادالىمصرمنفرالذيالمصريالاميرسنوحي

سياسيةحدودذاترعويةمناطقعلىاقطاعيينحكامبمثابةهؤلاءاعتبار

.(المرفقةالخريطةانظر)محدوده

جنوبفىالواقعةالمنطقةعلىيدلالاسمهذاكوشو-2

هذاوردلقد.(.مق591)5سنوحيقصةمنواضحهوكما،الأردن

الجديرومن(.؟-hunty)الزعيمامامسنوحيمثولسياقفيالاسم

الذياللقبانبل.حكاملقبالمنطقةهذهحكامعلىيطلقلمأنهبالذكر

وبمعنىأمراء،.أاو،أحكامولي!أزعماء((كلمة)باستخدامبهتميزوا

التي(Whywt)لقبائلشيوخوهم(waw)المنطقةهذهشيوخفهمخر

اعتقد05E88:0491(Posner-15)(صشومنطقةفيتقطنكاشا

منطقةأى)نالأردجنوبفيالواقعةالمنطقةهىكوشوبأنالدارسون

مصادرمنتاكدكمابدويةشبهرعويةمجموعاتفيهااقامحيمساآدوم(.

الميلادقبلعشرالثانيالقرنالىكذلكالحالواستمر،متأخرةاخرى

فيمخلفاتهمعلىالعثورالاثاررجالعلىالصعبمنكانالسبب.لهذا

الرأكطهذامعنختلفونحن.(2991Kitchen)21:الاردنمنالمنطقةهذه

التاريخيةالعصورالىتعودبدويةمخلفاتعلىَالعثورذلكفيوالسبب
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حاوللقدكأأ.!س!الرابعالمبكرالبرونزىالعصرفيالبدويةللجماعات

سكانلانالاولالحديديالعصراثارعليالعثورعدمتعليلالاثاررجال

ياخلفهميتركوالاالبدووان،البدومنكائواالأردنمنالجزءهذا

مامعالظاهرةهذهتوافقالادعاءهذافيوالسبب.تذكرماديةمخلفات

القديم.العهداسفارفيجاء

كانواعلىأنّهمكماتامةمعرفةعلىكانوامصرفراعنةانالواضحمن

والأسماءالميلاد.قبلالثانيالألفأوائلمنإبتداءالأردنبمناطقعلاقة

اسماءاي)غربية(ساميةاسماءهيانماالمصريةالنصوصفىالواردة

فيعليهالعثورتمالذيالكتابىالارشيففيواضحامورية/كنعانية.وهذا

أورعصرمنهوالارشيفوهذا.سوريافيالواقعةماركما()الحريرىتل

واضحهالعلاقةهذهتظهركما،(الميلادقبلالئانيالألفبدءقبل)الثالثة

الذيبالعاجالمطعمالصندوقمنذلكعلىدليلولديناالفرعونيةمصرمع

.)بلا(فحلطبقةفيعليهعثر

العصرمناخرىكتاباتفهناكالمبكرةالمصادرهذهالىاضافة

أواخرفياىالمصرية18الاسرةعصرالىمعاصرةالمتأخرالبرونزى

فيوردتالتىالمواقعقائمةالنصوصهذهومن.الميلادقبلالثانيالألف

ذاتالمواحَالقائمةهذهمنيهمناوماالشامبلادعلىتحتصالثالثحملة

الىالأردنشمالمنتمتدوهي،151وحتى98بينماالواقعهالارقام

فكل(tchen)25:2991:التاليالنحوعلىرتبساوقد.جنوبه

/لشفالى/لى/لو/قعة/لاشوريةهوكريتاوهي-؟هكرم؟98

لجة؟في/ليرمو!مئ/لشمالى/لىدمشقمن

./ليرمو!نهر+نهرعبيل*كأ01

./ليرموكلنهر/لجنوبية/لحافةا/درع**+11

./لزرقاءنهرنهز201عبيلكأش13
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نبيذ.معصرةلمي،جيتوثكنتيت؟13

خصب.مُنخفض/يمقربت؟14

.)موسى،عين/يع!ين*15

.،ناعورمنبالقرب))/بيل،كر/مينكرمنأكأ-6

معروفةغيريبت17؟

.؟ق،)ذيباديبونتبن؟كأألم

لوجب./و/ديأي،نهر3عبيلكأ+أأ

رو!س!يرتو+!001

./لكرهـ،)كركحركر؟كأ101

علىذلكتلخيصالممكنفمنبالسكانتتعلقالتىالمصادراما

التالط:النحو

فهي.الناحيةهذهمنقيْمةالمصريةالمصادرأنلنايبدو:الشاسو-

من.نشاطاتهممنكثيروعنبالشاسوالمسماهالمنطقةشعوبعنتتكلم

تماريننماذجمنوهي(Pap.AnastasiVI:)56-54وثيقةالوثائقهذأهم

.مرنبتاحالفرعونعصرفيالحدودموظفأرسلهاالطلاب

مرورااَدومعبورالشاسولقبائلالسماحمنبدورناانتهينا)لقد

فيلواقعةا(والصحةلنعيموا)الحياة-حوتفيمامرنبتاحبقلعة

)sonimaC,392:5491(.-تومبيبركةإلىجيكو

تهجأتهااتت"وقدأجنبيةجبلية"أرضأ؟هاعلىآدومكلمةوردت

باعتبارهاللمصرينمعروفةكاس!آدومأنيعني،وهذاصحيحاًمقطعياً

بالذاتالمكانهذااسمفأنّالخصوصوعلى.مصرياًوليساسماًاجنبيأ

القرنمنذاخراحتمالوفي.م.ق13القرنأواخرفىمستعملاكان

أما.الثالثتحتمسقائمةفى،!ول-4-اماد--11باسمفور!.م.ق51

فيظهرفقد،الفرعونيةالوثائقفىيردشائعمكاناسمفهيساشوكلمة
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واستمر.م(ق194.1-)394الثانيتحتص!عهدمنمصريةوثائق

هزمهمفقداق.م(ا-162)391الثالثرمسيسأيامإلىكذلك

فىالثالثتحتمسوهزمهميحصىلاعددأمنهموأسر،الثانيتحتمس

4)-1)436امنوفيساستخدمبينما،سورياعلىعشرهالرابعةحملته 1 r

50121الشاسومنأسرأنّهلناسجلكما،مصرفيالشاسوأسرى.م(ق

أما.أسيرا00603العبيروومن003036(الحورو)الخوروومنأسيرا

بالقربالشاسوحاربفقد.م(ق912ا-5)303الاولسيتيالفرعون

نقرأ:الثانيرمسيسعهدمننقشومن.غزةمن

سعيرجبلدمرالقويةوبيدهالشاسوأرضدمرقدمغوارأسد

(1917,Giveon)لا

(.ماقأ-r162)91الثالثرمسسِ!عصرمنهارسبرديةومن

:فيقول

بماخيامهمومزقتالشاسوقبائلمنفيهاومنسعيردمرت

لاالتيقطعان!ممنومثلهامتاعهممنبهاوما،ناسمنفيها

لىإوقدمتهم.لمصروجزيةكغنائموقُدمواكُبْلواوقد،تحصى

(dibIEnnead.,134-37(.إنيدمعبد

فلسطينجنوببتاريخالشاسوربطإلىالبعضدعتالمصادرهذه

معتارنهمكما،فلسطينجنوبفىبوجودهم)هلك(قالفقد.والأردن

منهم-الشمالالىأقامواالذينالعبيرووهممشابهةقبائل

)kleH,08-472:6891(.

القبائلمنهمالئساسوبأنفقيلشتىمذاهبالمحللونذهبوقد

وفىالدلتامنالشرقالىاقامتهممقروكانباديةأنصافوأنّهم،الاسيوية

سورياجنوبسكانمنكانوابانهمقالمنوهناك.فلسطينجنوب
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العموموعلى.النوبهبلادسكنواأيضابأنّهمقالمنوهناك.وشمالها

الشامبلادفىمنتشرينكانواالشاسوفأن،حولهمراءالاًتضاربتومهما

آدومسكانكلوليس،وسعيرآدومفيكانواوإنّهم،الواسعبمعناها

عدداذكرتقدالثانىرمسيسعصرمنوثيقةإنّ.الشماسومنهموسعير

هى:الاسماءوهذهالشاسوالأسرىأسماءمن

ssw 's rr Seirn (in the Land of) Shaso

ssw rbn Laban (in the land of) Shaso

psp Pysps (in the land of) Shaso35مما

ssw yhw Yahwa (in the land of) Shaso

in the land of)Shaso)(؟)wrbwr Arbel3*كاكه

at Soleb, the text read tr br*

لربالمشابهوهويهوامعجنبإلىجنباالوثيقةهذهفيشاسوذكرإنّ

القديمالعهدفيوردلقد.العلماءبينالجدلمنكئيراًأثاريهوا()اسرائيل

لهموأشرقسيناءمنالربأقبلأ:فقالوآدومسعيرهوالربأصلإنّ

شر!ةقبسيمينهوعنالقدسريىمنواتىفارانجبلمنوكلىسصرمن

(33:2التثنية)لهم،

بعضهاأماكنأسماءإلاهيماالأسماءهذهأنّالىانتهىالرأيأنّغير

.ولبنانسوربافيموجود

جنوبفيوجودهمينحصرلمالشاسوأنّيظهرتقدمماكلمن

ألىنشاطاتهاامتدتالتيالشعوبمنولكنهمفحسبوفلسطينالأردن

ألمصريينوإنّ.النوبهشملتحتىامتدتأيضاولعلهاسورياشمال

بسكانتامةمعرفةعلىكانواأنّهمبمعنى،بهمتامهمعرفةعلىكانوا
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إنّوهىألاجديدهملاحظةوارد)34!*.ول.ش()أبدى.وقدالمن!ة

عرقياً.أي)ائنياً(وليمىاجتماعياتألفواالناسمنمجموعةالشاسو،1

ضمنتردكانتللشاسوالمصريةالاشاراتأننبينانالمهملمنأنّه

فيجانبهمالىحاربواأو،المصريينحاربوالقد.الحربيةالحملاتسياق

الطرقوقطاععصاباتمنباعتبارهمذكرهموردكما،وفلسطينسوريا

ماالشاسوبأنّذلك)وارد(ويفسر.الخاصلحسابهميعملون،اللصوص

ثث!،dra,35:7291-06}52-.الطرققطاعمنوعصاباتمرتزقةجندإلاهم

ليسوافهملذا.الأخرىوممتلكاتهمقطعانهملهم،الخيامسكانفهم))53!

سعير.بأهلولابالآدوميين

وقدهذا.آدومباسمبعدفيماعرفتالتىبالقوميهليسوافالشاسو

منبأنّهLP53-251:7191,noeviG(,17)6,5son.الدارسينبعضدعى

الاسرةعهدفىالمصريةالنقولقفىالشماسوعلىكذلكالتعرفالممكن

العباءهوهيمميزبلباسعرْفوافقد.م(،افا-03691)5عشرةالتاسعه

عنعبارهوهى،مميزةرأسبعصبةوكذلك.المتدليةبالشْرابهالمزينهالقصيرة

كله.الشعرخلفهامخفيةالرأسحولظفقاسيةشرائط

المصريالتصويرهذابأنيقول)draW,53:7291-04()وارد(أنّغير

فيهبمااخرىاجنبيةشعوبصورتكذلكبلالشاسوعلىيقتصرلم

رأسعلىايضاصورتالعصبههذهان.الصورةوبنفسالبحرشعوب

وتدل،موأبفيعليهإِالعثورتمالتىبالوعةلوحةفيالاوسطالشمخص

عملمنبأنّهاويرجح.المحليالحاكمشخصيةعلىالشخصهذاصورة

طبيعةعنمعبرنموذجوهي،الصريةالنحتبمدرسةمتأئرمحلىنحات

العصر.ذلكفيالاردنجنوبفياللباس

نهايةفىآدوملتاريخكاملةصورةوضعالصعبمنأنهسبقمماييدو

الدراساتعنالنظربغض،الحديديالعصروبدايةالمتأخرالبرونزيالعصر
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لناتبدوالتيفالصورة.الماضيةالقليلةالسنواتفيتمتالتيوالأبحاث

السكانيةالمجموعاتتوزعتوقد،السكانقليلةكانتالبلادإنّتشيرالأن

الىتوجهواولطالما.الماشيةبرعايةالناساعتنىكما،زراعيةكمستوطنات

مراعوايجادالطعامعنبحثاالحياةسبلبهمتضيقكانتعثدمامصر

ذكرهموردوقد.الهطولعنالامطارمياهتنحبسعندماخاصةلقطعانهم

والاردن،فلسطينمنالقادمينالخطرينالمحاربينالشاسوباسمالمصرينعند

بالشعورويتصفدقيقغيرالمصريالاصطلاحهذاأنّ.ويبدووسوريا،

وغيرالمهرةالعمالمنعدديسكنهاكانآدومأنالمحتملومنبالكراهية

مناجمهامنيستخرجكانالذيالنحاسوتعدينمناجمفيللعملالمهرة

الخلفاتمنأكماْعلىالعثوريتملمالاًن.وحتىعربةواديفىواقعةال

العصرعمارةمناليسيرالنزروجدبينما،المتأخرالبروئزىللعصرالمعمارية

ةللاويمايدلحد

تية!االقود!!مصاا

المتأخر/المتوسطلبرونزكلاالعصرافي

قبلىالثانيالألففيآدوممنطقةتاريخاستعرضناالسابقالفصلفي

أما.القديمةالمصريةالكتابيةالمصادروعلىالآثارمصادرعلىاعتماداالميلاد

إلىالسابقفىنوهناانناعلما،التوراتيةالمصادرعلىسيكونفاعتمادناالان

استخداملنايجوزوهل،بآدوميتعلقفيماالتوراهفيجاءبماالاخذصعوبة

مابينالواضحالتضاربظهرعندماخاصة،التاريخمصادركاحدالتوراة

ونتيجة،جليتعارضمنالتوراةفيوردوماالاثريةالدراساتأظهرته

الأمريتعلقعندماخاصةالتوراةعلىيعتمدونلاالكثيرينأنّنجدلذلك

ولكن.التفسيرخطأطائلةتحتالانزلاقمنخوفا،تاريخيةبأحداث

عليهغبارلاالتاريخمصادركأحدالتوراهاستخدامأنترىأخرىفئةهناك
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البحثولكن،المحققةالتاريخيةالمعلومهإلىالوصولقبيلمنلي!ولكن

بغضالتوراتيةللاياتالتفاسيرمدرسةأسلوبفيالتوراتيةالنصوصفي

تاريخي.كمصدربهالأخذوعدمتقصدهالذىالمدلولعنالنظر

يتوفىلمعصرفيمماثلمصدرلهيوجدلاالمصدرهذاإنحيثومن

هؤلاءوخاصةالاثاررجالاضطرلهً.مشابهةكتابيةنصوصأيمنهلنا

تفسيرعندبهاوالأخذالتوراتيةالنصوصعلىالاعتماديحاولونالذين

تاريخى،إطارفيالتفاسيرهذهوضعاًجلمن،الاثريةالحفرياتنتائج

الدارسينهؤلاءانّنجدالاثريةالدراساتهذهنتائجنشروبعدذلكومع

الختلفة.التوراةنصوصفىجاءمامعتتطابقلاالتىبالنتائجفوجئواقد

لسانعلىأتىمالنستعرضوالان.الانحتىتائمةالمعضلةهذهتزالولا

البلادجنوبمنالمنطقةبهذهيتعلقفيماحدةعلىكلالقديمالعهدكُتْاب

التاريخ.منالحقبةهذهفي

02-36لتكويناسفر

فيالسكانقليلةكانتآدومأنّمبدئيةبصورةالاقلوعلىلناتبين

الاثريةالدراساتإنّ،كماالحديديالعصرواوائلالبرونزيالعصرأواخر

السياسي.والتاريخالاجتماعيةالحياةرسمعنعجزتالحاليةبصورتها

يهوداسكانالاَدومييناعداءعندالمعلوماتهذهعلىالعثورويمكن

فسفر.الاَدوميينلدراسةالمعينةالادبيةالمادةمنبهافالتوراة،والقدس

والاسرائيليينالآدوميينجدودلحياةسجلفيه25-27031التكوين

بأسماءقائمةنفسهالسفرمن36سورةوفي،التواليعلىوأيوبعيسو

منمجموعةإلىاضافة،واسرائيلمآدومنكلفيحكمواالذينالملوك

واماكنشيوخهاوأسماءالآدوميةالقبائلأسماءتذكرالتيالسبعالقوائم

ومنالآدوميينباسماءالرؤساءقائمةففيها:ه51ابخروجسفرسكناها.اما

الآدوميينسماحعدمحولوردماأما.المؤابيينالرؤساءمنيقابلهم
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حيثمنالعودهعلىارغموهموكيف،اًراضيهمعبربالمرورللاسرائيليين

سفرأنّنجدبينما2أ-ا02:4العددسفرفيذلكذكرورد.أتوا

بأنّفيوحىالعددسفرمعومتضاربةمختلفةقصةيذكر1-2/1:التثنية

وهناك.يخافونهمكانواالآدوميينوأنّ،بالعبورلهمسمحواقدالاَدوميين

تختلفثالثةقصةيذكرأا-A:3القضاهسفرِوهوتوراتىثالثمصدر

فيوالآدوميينالاسرائيليينبيننشبقدصراعابانوتوحىسبقعما

.يهودامنالجنوب

نأالىتشيرفهىنقاشدونالنوراةفيأتتكماالأمورأخذنا،لأولو

وهوعيسوأبناءهمفالاَدوميونبالاسرائيليين،وثيقةصلةعلىالاَدوميين

وقد)فلسطينفىالاسرائلييناقامةسبقلآدوم.وسكناهبمليعقوبأخ

منجزءكانالبلادمنالجزءهذاالىهجرتهمانالدارسينبعضاتفق

النظر(وبغض)htoN,83:0691.الشامبلادفيالعامهالآراميينهجرة

منالاسرائيليينيمنعلىذلكفإنالعلاقههذهوجودمنالتوراةفيجاءعما

للاسرائيليينالاَدوميينسماحعدمبسببوذلكصميينللآالشعو!صا

نأمنخوفاوذلكفلسطينلغزوطريقهمفيكانواعندمابلادهمعبور

مثل،عمونفيقبائلهمبعضبالفعلفعلت.)كماآدومفيهؤلاءيستقر

ناقدوقالوقد.ملكياعندهمالحكمنظاموكانهذا(.وروبنجاتقبيلة

ترجعلاالامرحقيقةفىالعداوةهذهبأنّلهوالمفسرونالمقدسالكتاب

العداوةمنصورةوهيمتاخرةفترةالىتعودبلالمبكرالتاريخلهذا

يهودادولةعهدفيبينهمفيماسائدةكانتالتيالسياسيةللعلاتةمشمابهة

بعدها.فيماأو،واسرائيل

فيقابعةًالعداوةوإنبكثيرذلكمنأبكرالىتعودالامرحقيقةأنغير

وعيسويعقوبقصةذلكعليدليلوخيراليهوديةالعقيدةجذور

فقداسحاقمنرفقةحملتعندما2-36هالتكوينسفرفيالمذكورة
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:الربنبوءةأخبرتها

يتفرعأحشائباومن/متينجوفكًفيإن/لربلها*فقال

لصفير.*يُستعبدُوكبيرشعبعلىيقوىشعب.شعبان

:23(.52التكوين

اللونأحمرأىبآدومعرفالذىعيسوهوالتوائممنولدمناولأن

)أحمر(اللونا!لففهو:قيمتهمنحقرتبصفاتالتوراةوصفتهوقد

بريا،رجلا،بالصيدغارقارجلاوكان،كالفروةبالشعرمكسووجسمه

خدعانهكما،أبيهأجلمنحقوقهعنوتخلىحثيةامرأةمنتزوجوقد

بعداسرائيلبنىجديعقوبأخيهإلىالبركة.فذهبتابيهببركةيحظفلم

اما.الضريرأبيهعلىالحيلةفانطلتاخيهشخصيةيعقوبانتحلان

اسمهيصبحوسوف.بالخياممقيمسليمرجلبأنهوصففقديعقوب

.الكبيرةوالذريةالمديدبالخيرينعموسوفاسرائيل

عيسوعلىيعقوباسطفىقدالربأنعلىالبدايةمنالكاتبأوصى

يوحيهذاعيسو.نسلمنغيرهمعلىسرائيلاٍبنواسطفىوبذلك،

سعيراهلأبياوالاَدوميينأبيعيسوعلىالاسرائيليينابييعقوببتفضيل

محض،سياسىهدفهوالتوراتيهالنصوصهذهمنالواضحفالقصد.

موقففىواسرائيليهوذاأصبحتوقتفيمتاخرةفترةفيالكاتبكتبه

الاخرين.علىفضلهااظهارإلىتحتاج

وأسماءالاَدوميينجدعيسوبسلالةقوائمالتكوينسفرفييردكما

فراغلملءهويبدوكماوالقصدعيسومنانحدرتالتيالقبائلرؤساء

فهولذاالملكفيحقلائباتأو،الحاكمةللأسرالتاريخىالتسلسلفى

.الملوكاوائللذكر(اسطوريةتكونولطالما)غابرةعصورالىيعود

سبعالىشَقسموهيعيسوبأسرة36()التكوينقائمهوهذه

:مجموعات
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ا-هسورةا-

أ-14سورة3-

اا-أ5سورة3-

03-"3سورة4-

31-03سورة5-

-riسورة6- n

4-3لمءةسور-7

اَدوموهوعيسومو/ليدوهذه

/لادوميين/بيعيسومو/ليدوهذه

عيسوبنيءزعماوهؤلاء

/لحوريسعيربنوهؤلاء

/لحوريينزعماءهؤلاء

دوملَمرضلمفيملكو/للوهـ/لذين/وهؤلاء

/سر/ئيلبنيملكيملكأققبل

نسبةبقبائلهمعيسوء/سماءزعماوهذه

هم.سكظأماكنوأسماءلعائلاتهم

السبعالمجموعاتهذهمنمجموعةكلبأسماءقائمةالسفرويورد

،،يعوشعيلر،بسمة،مةاهليبا،عادة:ليد(موا)لاولىا

.حرقو،يعلام

صفو،،رماوا،نتيما،عويلر،زلفاا:(ليدموا)نيةلثاا

شمسة،حارز،،نحت،ليقعما،زقنا،حعتام

مزة،

،حقور،زقنا،صفو،رمااَ،نتيما،زليفاأ:(ءعما)زلثةلثاا

،حراز،نحت،عوئيلر.عادة،ليقعما،جعتام

رحقو،يعلام،شيعو،ةمز،شمسة

،ديشون،صبعون،لشربا،نلوطا:(عيسوبنو)بعةالرا

منحت،،نعلوا،عتمنا،مهيما،نديشا،يصرا

مةهليباأ،ديشون،نةعا،يةآ،متاوأ،شفو،لعيبا

،نعواز،نبلها،يصرا،نكرا،نايتر،نشباا،ناحمد،

نار،1،عوصنعقا

-66-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نةعا،صبعون،لشوبا،نلوطا:(يينلحوراءعماز)مسةالخا

ديشان،بصرا،ديشون

،بصرةمنيؤاب،دنهلبةملك،بالع!(اَدوم.ملوكالسادسة

ملكسملة،عويتمنهدد،التيمانيحوشام

حانانبعل،النهررحبةمنشاَول،مسيرقة

فاعومنهدر،

،ايلةأهليبامة،يتيت،علوه،تمناع(الزعماءاصل)السابعة

عيرام،مجدييل،مبصار،تيمان،قناز،فينون،

بآدوم.ليرتبطالحالانتقلثمومنبسعيرمبدئياعيسولقدارتبط

ووادىالأردنجنوبفيبمواقعالاسماءهذهارتباطلاحقايذكروسوف

الدراساتونتائجتتنافىالمصادرهذهتزاللاهذاومع.النقبفيأوعربه

نأالىأدىمما،الاردنمنالمناطقهذهفىالانحتىتمتالتيالمكثفة

الاسطورية.الادبيةالنصوصمنقِطعأالتوراتيةالنصوصهذهالبعضاعتبر

خاضلذلك.المَديمةالادابموقعفىمرموقامكانتحتلفانهاذلكومع

حولالبعضوتسائل.التفصيلمنءبش!يالفائمههذهتحليلفىالكثيرون

قدالملوكمنالقائمههذهتكونأنالمستحيلمنانهوقيل.الزمنىترابطها

القائمهبأنّقيلكما.lhuB,47:3918(،)اسرائيلملوكحُكمقبلحكمت

ملوكحكماماكنالىتشيران)مختلفتينصيغتينلوجودمتجانسةغير

فيثشىمذاهبالمفسرونذهب.كما(الملوكهؤلاءاصلوالىآدوم،

بعوربنبالعبأنّقيلفمثلا،القائمةفىالواردةللأسماءلغو!تحليل

التيالجداريةالخطوطةفىاسمهوردكنعانينبياسموهولبلعاممثسابه

يعودالتىالاردنغورفى(علادير)معبدجدارعلىمكتوبةعليهاعثر

الخلافأمْا)neknarF,048:6791-81(.م.قالسابعالقرنإلىتاريخها
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مؤاببلادفىمدينكَسرَالذيبدد،بنأهددالملكحولفكانالاخر

باسمآدومفيمدينةتوجدلاأنه:الخلافوكان.عويتمدينتهواسم

عنيقالماوخير.الجديالاسلوبهذاآخذاًالنقايقاستمروقد.عويت

كتابتهافيواعتمد،جدأمتأخروقتفيكتبهاقدالكاتبإنّالقائمةهذه

متداولةكانتالتىمترابطةالغيروالاقوالوالتقاليدوالشعائرالقصصعلى

قائمةباعتبارهاالقائمةهذهتؤخذانيالضرورةليسأنّهبمعنى،زمانهفي

.جدامحدودةالتاريخيةقيمتهافأن.فعليهالاَدوميةالانساب

1-28:لتثنيااوسفر14-02:12لعدداسفر

الآدوميينمنموسيفيهاطلبالتىالمشهورةللقصةوصفهناك

فبينما:فيهايقولالتيهعبرالاسرائيليينيقودوهو،آدومبدخوللهالسماح

لهميسمحواأنالآدوميينمنليطلبوارُسُلهأرسلقادشفىمقيماكان

السماحرفضواالآدوميينأنغير،فلسطينالىطريقهمفيبلادهمعبور

التثنيةسفرفىذكرتالتيالقصةأما.أعقابهمعلىوردوهمبالمرورلهم

قدالاَدوميينإنّفيهاجاءحيثالعددسفرقصةمعتتعارضفهي2:18

.بالمرورلهمسمحوا

الدوافعفيالخوضألىالمفسريندعاالحادثهلهذهالتاريخيالتقييمأن

التىوالدوافعنفسهالمصدربالحسبانآخذين،التضاربهذاوراءالكامنة

المصدرينلكلاالنقضيةالدرافمةنفاٍلذا.الاسفارهذهكاتبلديكانت

منفيهخاضوافيمانخوضلنونحنالمفسرينمنالكئيرشغلتقد

نأترغبلا)التيعقيدتهمعيتعارضلاتفسيرايجدأنيحاولكل،جدل

فىكُتبالتثنيةسفربأن(.فقالواالقديمالعهدأسفاربينالتناقضهذاترى

بينماالعداوةحدةتكنلمفترةوفيالعدد،سفرعنمتاخروقت

التىنفسهاالحادثةإلىتشيرلاأنّهاكما،شديدةوالاسرائيليينالآدوميين
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لمالنصوصهذهفأنّالمفسرونحاولومهما.العددسفرفيوردت

.آدومتاريخعنمعلوماتنامنيزيدبما-الانحتىبشىءتزودنا

311:لقضاةاسفر -V

فبالكاد،السابقةالاسفارعنالقضاةسفرفىمنهبأفضلالوضعليسٍ

(يهوا)اسرائيلربيصفالقضاةبلاطشاعرفقال.لاَدومذكرانجد

نااي.آدومصحراءمنبرزتحينسعيرمنربياخرتج!:قائلا

شمع!ءاييضيفلاالنصهذاأنّغير.وسعيرآدومهواسرائيلرباصل

عشر،والحاديعشرالثانىالقرنبينماالواقعةالفترةفيآدوملتاريخ

جنوبمنالمنطقةهذهفىتمتالتيالاثريةالحفرياتذلكتؤكدكما

.الاردن
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الرابك!الفصلى

ارميلادقبلا!إولىلفاؤ

الصادر1111ا!ثري!به!الكصر

آدوكلمملكةتأسيس

في

.!.قالقامنالخرقمنا!إولىالنصف
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إو!حص!إ!كحلصإ!س!إ!و!

عنواضحةصورةإعطاءعنقاصرةتبدوالاثريةالمصادرفإنبيناكما

فىيردلماخلافا،الاولالحديديالعصربدايةفيالمنطقةهذهتاريخ

فينجدلعلناالتوراتيةالمصادرعلىالاطلاعمنلنابدلا.التوراتيةالمصادر

مقبولا.تفسيراالمستقبل

الأولى:التوراتيةوالمصادرادوم1-

آدومعنالكثيرمعرفةمنالسابقينالعقدينخلالالباحثونتمكن

للمعلوماتكمصدرالقديمالعهدكتابهؤلاءبعضواستخدمومناطقها.

الأسفارإنْكما،آدومعنأوردتهماسياقفىالحديديالعصرتخصالتي

،آدومدولةحدودأووتضاريسهاالمنطقةجغرافيةعنالكثيرتذكرلم

وتاريخها.بآدومالحقيقيةمعرفتهمعدمعلىيدلْمماوقراها،ومدنها

عنتإنماالتوراةفىالواردةآدومكلمةمعنى(انSmith)قاللقد-

الاشارةبأنللقولئانيةمرةعادأنْهغير،آدومأرضلتعنىتكنولمالناس

المؤرخهآدومكلمةلوح(Pap.C,AnastasiVi)8+فىوردتالتى
G!(آدوم(.ول.أرض)أيللارضاشارةهيالميلادقبلعشرالثالثللقرن

356:6691(,Smithاطلقغيرالذينهمالاَدوميونوهؤلاء.والآدوميون

(Caminos!بالاَدوميينليسواالشاسوأنأيالشاسواسمعليهم

noverG,34-131:7191(392:5491;925ز ANET3الممكنمنأنهكما

مناخرمكانفيوردتالتىعرقبمعنىمشتقااصطلاحاآدوماعتبار

neG.91,8,1.36;.التوراة ;21,02,18,02.muN kg

;2202.8.0111Amos.الكلمههذهأنإلىالقولإلىنخلصولعلنا

وأ،والنال!الارضالوقتنفسفىتعنيكانت

-73-http://www.al-maktabeh.com



نأعلىالباحثونواتفق.e.12.25-14(,.g;8.06.sPEzek)..السكان

هذهفىوجودهيكثرالذيالنوبيالرملىالحجريعنىاشتقاقالكلمه

اخروبتعبير.آدومشمالمنوجزءالجنوبيةآدوممعالممنوهو،المنطقه

آدوم(.)أرضبثانيةومرةآدم(ب)مرةيردالنصفان

;31,17,16.36.neG.6.34(;73.33;4.21,23.02.muN;26.9.sgKIsa)
وردتكماJud.5.4)(Gen.23.4;آدوم()حقولبمعنىمرتينوردتكما

علما)المياهمنالخاليةاسمهولابمعنىاي)sgk2.8.3(آدوممتاهاتبمعنى

ص(الواسعالخيالمنضربإلاهىماالطبوغرافيةالنصصيغةأنْ

تقدمالذيالطلبالىيشير0،2017العددسفرفىالواردالنصأنْ

الاتى:النحوعلىبلادهمبعبورلهمللسماحالموأبيينالىالاَسرائيليونبه

ولاكرمولاحقل/لىنميللاونحن/رضكًفينمر!ادعنا

ولايمنةنميللا/لسلطاني/لطريقفينسيرلكنابئرماءنشرب

11تخمكنجوزأن/لىيسرة

إلىتشيرأنمتوقعايكنلمالنصهذافىالواردةالعامةفالاشارة

ذلكفىالممَفرةالمنطقةهذهفىالمنشأتهذهوجودلعدموبئروكرمحقل

السلطانيالطريقإلىالاشارةانالبعضواعتقد.يعتقدكانكما،الوقت

الاشورية،الفترةعنالكلامسياشافىأشا،حينمامتأخرعصرإلىيعود

العصرمنمتأخرتاريخفيإلاالاسمبهذايسميلمالطريقهذهلأن

يشيرذاتهبحدفالاسم.متآخرةفترةفيكتبقدالنصانايالاشوري

علىالمنطقةهذهعبورفيالطريقلهذاالاشوريالملكاستخدامالى

شرقجميععلىالسيطرةيودلمنالاستراتيجيةالطرقأهممناعتبارها

.الثرقإلىالمنتشرةالعربيةالقبائللصدجداٌمهمهإنْهاكما،الاردن

,182}86-177:0791)41.n،Oded).العددسفرفيجاءماوح!سب

منالممتدةوأطولهاالطرقأهمالسلطانىالطريقتعتبر4-3394:ا

-74\-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وردفقد.النقبورأسالحساواديإلىآدومفىمارةًالجنوبإلىالشمال

الاتي:النحوعلىالتوراهيفاذكره

مئو/رتحلو/42بصلمونةونزلوهورجبلمنو/رتحلو/)

44بأبوتونزلو/فوتوقمنرتحلولمولم34بفوتونونزلو/صلمونة

54موأبحدودفيلملعباريعمبت!ولونزلو/أبوتمنو/رتحلولم

جادديبوقمنىو/رتحلولم46جادبديبونونزلو//لتلارمنو/رتحلولم

ونزلو/دبلاتايمعلموقمنرتحلو/و/47دب!رتايئمبعلمونونزلو/

ونزلو//لعباريمجبالمنو/رتحلو/*لمنبوتجاه/لعباريمبجبالى

بيتمئرلىق/لاعلىفنزلو/41/ريحا/لاردنعلىمو/بءبصحرلم

،موأبصحر/ءفيشطيم/بل/لىيشموت

الأسطورةعلىمبنيمتأخرعصرفيكتبالنصهذاأنْأيضاويبدو

اصبحتانبعدالأسفاركُتابكلخيلهاكصالزمنمضىمعتكوشاالتى

.جيدةمعرفةللمنطقةمعرفتهم

البتراءمنطقةبينماتربطكانتالتىهىالمتشعبةالطرقهذهإنّ

المنطقةهذهتربطالتىالطريقهيلأنهاباهميتهايشكلاكما.بالنقب

سكانلنقلاستخدمالذيهوالطريقهذاولعل.المتوسطالابيضبالبحر

الاشتراعتثنيةسفرذكرو(Amos.i.6).مآدوٍأرضفىالمنفىالىغزة

(82..De u)tًمنسلكوهقدالاسرئيلينأنْكاتبهتصوراخُرمهماطريقا

الميت:البحرالىقاديق

علىبسعير/لمقيمينعيسوبني/خو/نناعنفجزنا

فيورحلناورجعناجابروعصيونيلةلمعلى/لصخر/وي/لطريق

11مؤ/ببريةطريق

سلكهالذيالطريقوهوعربةواديفييسيرعربةطريقإن

عثسر،الئامنالقرنأواخرفيالمنطقةجابواالذينالاوروبيونالمكتشفون
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معيربطهماالذيوهوجابروعصيونايلهشمالمنالطريقهذايمتد

التنجيماعمالبنشاطعلمعلىالاسرائيليونكانلقد.فلسطينجنوب

809الاشتراعتئنيةسفرففىعربهواديفيالموجودهالنحاسمناجمفى

الأتي:ذكر

أرضاشيءيعوزهـفيهاولابققتيرخبزكفيهاتاَكللاأرضاً

.لنحا!لمتقطعجبالهاومنلملحديدرتهاحجامن

فى،عربةوادىِجانبىعلىمنتشرأالنحاسسبخعلىالعثورتملقد

فيذكرتالتيالآدوميةفينونهىفينانولعل.وفينانالعمدأممنكل

.36,14التكوينسفر

ولعلْهاالجغرافيةالمناطقمنعددإلىآدومأرضتقسيمالممكنمنص

ومنهاالقديمهالمصادرفيلناوردتالتىالتقسيماتنفسمعتتطابق

واديبينماالواقعةالمنطقةهىآدوممنالشماليةفالمنطقة.المقدسالكتاب

المؤرخلدىاسمهاورد.الجبلباسمالانوتسمى،والشوبكالحسا

:(Geblene)-جبلينى-يوسيفوس

عهدفيالاداريالتقسيمتسمياتإلىتعودالتسميةهذهلعل

اشارةهيإنْما()جبالالقديمالعهدفيوردتالتيالتسميةو.البطالمة

لانالتعارضمنبعضفيهذلككانوإن،آدوممنالشماليةالمنطقةإلى

giK.18.5;.1;9.27الاسفارفىايضاذكرالاسمنفس Ezek)
hsoJ,5.13(فىجاءلماوطبمَااللبنانيالساحلعلىالواقعةبيلوسالىليشير

اليفازاسماشتقومنه.التيمانيينأرضفهى36!34التكوينسفر

لهذااخرمعنىوهناكايوبسفر).ايوباصدقاءأحدالتيماني

:اليعازرابنهوتيمانانمنهيستفاد36011511بسفرالتكوينوردالاسم

مولمليدوهذه-أ-/دومهووعيسوسعيربجبلعيسوو/قام)

عيسوبني/سفاءهذه-ا-.سعيرجبلفيلملاَدوميينبيلمعيسو
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وبنو-ا-اتهمرلم/بسمه/بنةورعوئيلعيسوةمرلَم/عادة/بنز/لفا

وقناز،وجعتاموصفووأمارتيمان/لفاز

:مكاناسمعلىلتدلارمياسفرفيتيمانكلمةتضيركما

سفرفياما2(5و94ارمياسفر)(آدومبذلكتشبهوهيتيمانسكان

فيالربمنهاتىالذيالمكانوهوبارانجبلتشبهتيمانفإن313حبقوق

ارمياوفي(عيسولجبلمشابة)فتيمان9عوبديافىو(عظمته

فيالعلاأي)ديدانلكلمةوموازيةاليمشابةفالكلمهأخربمعنىفترد

تيمانr(-35910323جلوك)عرفوقد(.السعوديةالعربيةالمملكة

المواقعاكبرمنوهي.الطفيلهمنالجنوبإلىالواقعةطويلانبأنها

لرس!4لموَقباالفرنسىالابأما.البتراءمنطقةفيأيالجنوبفيالآدومية

تقعمنطقةولكنهابمدينةليستتيمانبأنمقنعةوبطريقةرجحْ)فقد

ناحيث(Onomastico)وليوسيفوسمعيتفقبهذاوهو.آدومجنوب

ددانألىتيمانمنحزقيافىوردت.الجنوبتعنىانماتيمالعبريةالكلمة

النقب.رأسمنالجنوبإلىالواقعحزمهواديالىاشارةذلكولعل

كل!س!ل!ل!.-4،12025

منكانتلعلهاأخرىمناطقفهناكذكرهاتمالتيالمناطقإلىاضافة

دونيمرلنالقولهذاأنغيرعوصأرضوهيلها،تابعةأوآدوممناطق

بأن2114ْالأنشادنضيدفىعوصكلمةأتتفقد،الرأيفياختلاف

مناطقمنمنطقةبانهاشعريةوبصيغةوصفتكذلك.آدومابنةهيعوص

نأإلى.اضافةعوصمنمواطنهوألِوبأنوردوقد.عوصمساكنأو

منتسقىالتىللشعوبالطويلةالملوكقائمةفىوردتقدعوصكلمة

2(.7-16"35ارميا).الربكأس

قبائلإلىعوصينسب2(التكوينكتابفأنْ)ذلكألىاضافة

ينسبعندما1023(0التكوين)كتابفىتعقيذَاأكثرألأمرويبدو.سعير
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يمتْلاعوصاسمهأخرشخصاًَهناكأناعتبرناإذاالا،آرامالىعوص

المعضلةلهدهمثلالاًالحلإنْ.ولزع3:89598.330)98صلةبايهذاإلى

سفرفيوردتالتيالقصةوهى،النقاشهذابدايةفيجاءبماالاخذهو

منللغزوتعرضتالتيالمنطقةمضمارفيتقععوصأرضانأىأيوب

فىعوصأرضاعتبارالممكنمنبهذا1511(.)ايوبالسبأيينقبل

قدالمنطقةهذهأنْالواضحمنلاْنْه،السعوديةمنالشماليةالمنطقةحدود

جاءمامعيتفقوهذاpE,227:8291-92(al)'.بالسبأييناسمهاارلَبط

عوصتقعأينأما4002الاناشيدنشيدفىوكذلك12502بارميا

غير،واضحغيريزاللاالامرفإنْ؟وآدومبتيمانعلاقتهاومابالضبط

منالشرقوإلىالجنوبإلىالواقعةالمنطقةهىتكونأنْالمحتملمنأنْه

لناالمعروفةالقريةوهى)snomiS,25:9591(سيمونيقترحكما.تيمان

.بصيرهمنبالقربالواقعة(العيس)باسم

وأرضآدومبينالحالاتمعظمفىيربطالقديمالعهدانتبينلقد

يعودذلكمردإنْعللواقدالدارِسينمعظمأنْغير،سعيرجبلأوسعير

واحده،سعيرأرضمنمختلفاًجزءايصفاسمكلاسمينذكرالى

وهىالاشجارالكئيفةالارضإلىاشارة،كثهأوصعبهدروببأنهاينبتها

هيالاخريوالمنطقة،عربهلواديالشرقيةالمنحدراتعلىالواقعةالمنطقة

هناكالموجودةالنوبيةالرمليةالصخورألىنسبةحمراء()وتعنيآدوم

(Abel.المنطقةبهاتتميزالتيالنوبيةالرمليةالصخور.وهي

;283.1:3391,53-252:2691(Musilمباشرةسعيراسمالبعضربطبينما

Robinson,andالشرابمنطقة 3 mith:1841,)a552-11الآخر)والبعض

النقبمنطقةمنالجنوبإلىتقعسعيرإنّ:فقالوآدومسعيربينمافرق

Abel,3381:)i.282-.عربهواديمنالغربإلىؤادوم

(1978,elesson012:1969ك!ا,Weippert,1918:291! L381Bartlett،
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الممتدةالوعرةالصحراويةالمنطقةفىالواقعةالمنطقةهيسعيربانفقال

إلىالرمليةالصخريهَالمنطقةفىآدومتقعبينما،عربهواديجانبىعلى

مقنع.دليلاعطاء،دونعربهواديمنالشرق

:المصربالمصادرفي-2

مصادرمنفهىالمنطقةهذهذكرتالتىالاخريالقديمةالمصادرأما

ترجعوالتي88؟(رقمالرسالهالعمارنه)تلرسائلففى،القديمةمصر

ملكخيبا(كتب)عبدفقد،الميلادقبلعشرالرابعالقرنالىبتاريخها

:يقولفرعونإلىالكنعانيالقدس

مستعرةفالحرب.كلهافقدتهالقد،ضاعتقد/لملكأرض/ن

جاتأرضوحتى،وكذلكً)سعيرأرضلملىوصلتحتىضدي

مستعرةحرباهناك/بئغير،وئامعلى/لملكًكلبينما./لكرمل

(488ANET3).ضدي

جاء..مقعشرالثاكالقرنالىتؤرخالثانىلرمسيسوثيقةوفي

فيها:

وهو،الشاسوأرضفيخراباعاثالذي،الثائرالاسدذلك

07:339ltetnoM-72;،.سعيرجبلدمرالذي Albright'،

;228:4491,001:7191(Giveonذكر.م.قعشرالحاديالقرنوفي

:فقالالثالثرمسيس

ولقد،سو/لش!قبائلضمنسعيرفوق/لخر/بنشرتلقد

/لقطيحمنىومثلها،وممتلكاتهمسن!منفيهابماخيامهممزقت

.0Papتحصىلوبأعد/د Harris;11-9.67.I ANET3)

الاشاراتهذه;Albright,1944:207-33-229;Giveon,1917:431-73)ك!

القرننهايةوفىأنّهغير،لآدومذكردونسعيرإلىتشيرالثلاثةالمصرية

المسؤولكتبهاقدكانعليهاالعثورتموئيقةهناكم..قعضرالثالث
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مصر:فىسيدهليبلغالحدودنقطةعنالمصري

مرنبتاححصنبعبورلملاَدومية/لش!سولقبائلسمحن!لقد

/تومبروحتى)هءع،!،جمكوفيقعة/لولم،ر.ء.كل.كا-حوتبحيما

Caminos,;392:5491;9325TENA Giveon,13:7191-1 Per-Atum)
34(

سكانحتىأو،سعيرجبلأوسعيرمعآدومتجمعلمالوثيقةهذه

هنامن.الشماسوقبائلتسكنهاالبلادظكأنوضحتأنّهاغير.سعير

أنّهماغيرمختلفينمكانينالىتشيرالوثائقهذهانالافتراضيمكن

.متجاوران

نية:لثااتيةاالتورلمصادرا3-

مصرإلىاقربسعيرأنّإلىيعودبكثرةسعيرتكرارسببولعل

منالمصريةالقواتقبلمنللهجومعرضةاكثركانتفقدلذا،آدوممن

سفرفيوخاصةالاسمينبينماالقديمالعهدربطفقدلذلك.خلافاآدوم

1العدد 81 2 i:

ويضيعأعد/ؤهسعيريكونلهملك!لهمير/ثااَدومولكوق

حين:لم+5/لقضاهسفرفيذلكتكرركما.ببأسئيللمسرلم

.رضلالمرجفتدوملَمصحر/ءمنبرزتسعيرمنربياخربت

وهذابهماللتعريفاشارةبالضرورةليسوسعيرآدومبينالربطهذا

33:2الاشتراعتئنيةفىالتعجليبصيغةوردالذيالوصففىواضح

جبلمنىوتجلى،سعيرمنلهموأشرقءسيظمنلملرب/قبلفقال

لهم.شريعةقبسيمينهوعن/لقدسربىمنوأتىفار/ق

(Burney-9:1891القدسوربىبسيناءسعيرتربطالنثريةالقطعةهذه

منالغربيالجنوبأوالغربإلىتقعالمواقعهذهفإّنيبدووكما)08

سيناءهيسعيرإنّيقالأنالمفروضفلي!رذلكومع.وآدومعربةوادي
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سعيرفتظلذلككلومع.سعيرهىليستآدومإنّكما.آدومإنّهاأو

البعضبعضهمامعلربطهماالكثيريندعامماجنبإلىجنباتذكرانوآدوم

ففي،ذكرماإلىاضافةذلكعلىوالمثللهمحجةالتوراهمنمتخذين

الىأخيهعيسوإلىتدامهرسلالِعقوبووجه:32:3التكوينسفر

كماآدومحقلهيسعيرإنّالبعضقاللذا.آدومحقلسعيرأرض

مركمابآدوملسعير(الجبليةالمنطقةفيعاشالذي)عيسوالتوراهربطت

(.ثانيةمرةالنقطةهذهإلىنعودوسوف)معنا.

وجهتنبؤةشكلعلىورد35(دانيال:)التوراةمنآخرنصوفى

:آدومكلشملتالوقتوبنفسسعيرجبلإلى

بك/صنحكذلكً/ستوحشأنّه/سر/ئيل/لىبمير/ثشملت)كما

فتعلمونباجمعهااَدوموكلأنتسعيرجبليامستوحشأفتصير

.،/لربأئي

ارتباطاسعيرارتباطإلىيضيرماالاخرىالتوراةنصوصبعضوفي

بآدوميربطهابذلكوهوعربهواديمنالغربإلىالواقعةبالمنطقةوثيمَا

كانعيسوأنأكد8136التكوينسفرإنّكما.منهاالشرقإلىالواقعة

سعيرنسلمنهيالحوريةالقبائلوأنّ،سعيرمنالجبليةالمنطقةفىيعيش

عيسوقبائلبانّالبعضاعتقادزادوقد(23!ا36025-ا)التكوين

كاشاالتىالاخرىالقبائلمعتعيشكانتالتىالقبائلمنهموالحوريين

ا:الاشتراعتثنيةسفرأمّا.حدودهاعلىوكذلكيهوداجنوبتسكن

منالغربالىالواقعةالمنطقةإلىليشيرسعيراسمخاصبشكلفيصتخدم

أنّيتصورفهو)1:2091(السفرنفسمناخرمكانوفي.عربهوادي

ولعل)يوماعشرأحدتأخذسعيرجبالعبروقادش!حورببينماالمسافة

عربه،واديمنالشمرقالىآدومعبرالمارهالطريقالىأشارإنّماالكاتب

وردآخرنصوهناك.مدينأرضفيتقعحوريببأنيقصدكانإذاإلا
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4(:44-هأالاشتراعأتثنيةفي

كماو/تبعوكم/لجبلبذلك/لقيمونموريون/لاعليكمفخرج11

وبكيتم5-فرجعتمحرمه/لىسعيرفيوحطموكم/لنحلتفعل

فاقمتم-46-/لميمأصغىولالصوتكم/لربيسمحفلملربلممام/

/لكثيرة/لاياممنأقمتمماقادشفي

البحرباتجاهالتيهإلىقادشمنبرحلةللقيامسجلاًهذافىإنّ

ناالعددسفرفيذكربينما.الاسرائيلينالاموريونحطموهناك.الاحمر

بأنّيقولالعددمنآخرمكانوفى.الاموريونهمحطمهمالذي

فيموطنهمكاقوقد:4:ها4العدد)العمالمَةيدعلىكانتحطيمهم

هناكومن،سعيرسكانلملكنعانيينيدعلىوكذلدً/لنقب

بذلك/لمميموننيونلكنعاولملعمالقةلمفنزلحرمه*حتىهزموهم

تلهىحرمهبأنويقال(حسمه/لىوحطموهمفضربوهململجبل

السبع.بئرمنالقريبهموساستلأوالمشالق

البحرإلىثانيةمرةيتوجهواأنقبلقاديقإلىالاسرائيليونعاد

بحرطريقعلىلبريةلمفيورحلنانثنينالمثعم:الاحمر

ثما"كثيرةماًأياسعيرجبلحولىودرنالملربمرنيلمكما/لقلزم

لملشعبومر11سعيرفي/لساكنينعيسوأبناءمنطقةلملىرتحههـلملم

بسعيرلمقيمينلمعيسوبنيخوتكملمتخمفيجالًزوق/بكملهموقل

علىارتحالهموكان(2:4الاشتراعتثنية)جدلمفتحرزولمفيخافونكم

أرضفيافىإلىيتوجهواأنقبل،عربهواديطريقعبراحتمالأكثر

.مؤاب

وآدومسعيرارتباطحولمقنعةغيرتبقىالمحدؤدةالأدلةهذه

الضوءيلقىربماذكرهسبقماأنّغير،البعضبعضهمامعوعلاقتهما

ايضانتبينانناغير.وسعيرآدومبينربطتالتىالتوراتيةالتقاليدبعضعلى
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مثيلةولاآدوملتضاهىتكنلمسعيروان،آدوميةسلالةمنهوعيسوان

الاشجارالقليلةالارضهىسعيرتحونأنّسنلمحتملفإنّهوكذلك،لها

قا!لقبينماالواقعهHalaطحلكوجبليهوذامنالجنوبإلىالواقعة

أنّهاالاياممنيومفييهوذاتذَعلمالتيالمنطقةوهىالعقبهوخليج

المنطقةهىفسعير.واضحبشكلحدودهاتوضحلمإنهاكما،لهاتابعة

الشمالمنيهوذاوتحدهاوفارانسيناءبينماوالمحصورةالجنوبفيالواقعة

.الشرقمنوآدوم

ص-!د!5ْ

الأردنووديانوقرىمدناسماءبعضارجاعإلىالدارسوندرجلقد

فيالواردةالنصوصعلى.بالاعتمادالقديمةالاَراميةاصولهاإلىالحالية

غامضةكاساالقديمالعهدنصوصأنّسبقممالناتبينانه.غيرالتوراة

يتعلقفيماالامركذلك،ومناطقهاآدومحدودحولواضحةوغير

سعير،وأرض،عوصوأرض،تيمانمثلالاخرىالمناطقمعبعلاقاتها

الناحيههذهفيمحدودهالقديمالعهدكتابمعلوماتكانتوكما

الاَدوميةوالقرىالمدنحولمحدودهمعلوماتهمكانتفقدالامرفكذلك

الاآدومتتبعلموالتي)وايلاتبصيرهحولوردتالمعلوماتأفضلإنّ.

فقدالاخرىالاماكنبقيةأمّا(.م.قالثامنالقرنمنالثانىالمنتصففي

الأراشيف.منشابههاوماالقوائمفيحفظهاتممقتضببشكلوردت

العهدفيذكرهامرالتيالاَدوميهالمواقعاسماءبعضهناونورد

القديم؟

AVITHعريت-ا

Gen 35.36 MT'awit LXX Gethaim; Chron. ;46.1 MT)

-ayi(w)t( on the bases of the LXX BH suggests "ttym; Marا
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)11:6918(quartيافىعليهالتعرتمنأحديتمكنلمالاسمهذا

إلىيقعأنّهBurkhardtادعىفقدذلكومع.الانحتىآدوممنمكان

el-ك!الغويثاالانعليه.ويطلقالموجبواديمجرىمنالشرق - Gho

eytheغيرالتاكيدعنبعيدالرالمحماهذا.موًابمنالشرقالىيقعأنّهأي

لحدعوش!بأن36-35العددسفرفيذكرمامعبالضرورهيتفقلاأنهَّ

مؤابأرضفيمدينكسرالذيبددابنهددبعلاقهولهامرتبطه،ما

مؤابتتبعانكانتاوعويتهددفإنّالأسبابمنوغيرهالسببلهذا.

(Bartlett,)14-103:6591.آدوموليس

الآدوميه)المدنأهّممنكانتبصرهأنّيبدوBozrah:صر+-3

،وغزهدمشقمعجنبإلىجنبا2ا:اعاموسفىورودهاأنسع

أهميةلهابأنيوحيلاالقدسمعذكرهاوورود،مؤابفيوقىيهوصيدا

مرتبطاجاء12:اعاموسفىذكرهاأنكما.(العاصمةمناكئرخاصة

أش!أرمياوفي،(بصرةقصورفتاكلتيمانفينارافأرسل.:تيمانبذكر

علىجناحيهوينشرويطيرلنسركايرتفعإئهها).بآدوممرتبطة

ةأمراكقلبليومالكذنيدومأبرجباقلوبفتصيربصرة

يردلمفإنّههذاكلومع.مدنهامنعدداأرمياذكروقدهذا(ماخض.

كاشاأنّهافيبدوهذاومع،التاريخيةالمراجعمنأيّفيالمدينةلهذهذكر

الحاليهبصيرهبموقعربطهاالاثاررجالمحاولةوأنّ،المهمهالمدنمن

الجنوبوإلىالميتالبحرمنالشرقيالجنوبإلىكم35بعدعلىالواقعه

الاخروالبعضالرأيأيدهمقدفالبعضالجميععليهيتفقلمالطفيلهمن

كرستلأجرتها)التىالاثريةالحفرياتكشفتوقدهذا.معهماختلف

الىويستمرالثامنالقرنإلىفيهاالاستيطانيعودقلعةوجودعن(شا

أخرسورالداخلمنتلاهبسورالموقعأحيط.وقدمدتى.الخامس
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CASEMATE WALLعلىدمرتأنّهاييدواخرىأبنيةحولهذهبنيت

للمرةدمرتأنّهاغير،اخرىمرةمبدئيةبصورةبناؤهاوأعيد،البابلينيد

(Bennett.-9:8391;01-1:7791,(بعدفيماانظر)الفرسيدعلىالاخيره

17(

مدينتهواسمبعورابنبالعآدومفىملك)Dinhabahدنمابق-ع!!

:ryالتكوين()دنهابة ri)ابنمدينهبيلامدينةهيدنهابةبانقيلوقد

دناياباسمإمّاالمعروفةالمدينةفهيوجيروميوسيبوسإلىبالنسبةأما.بعور

الموجماباتجاهالربهأيAreopolis(اريبولس)شمالالىكما3الواقعة

شمال،حسبانمنالغربإلىكم.11بعدعلىالواقعهذنابهانهاأو،

مؤابفىيقعانالموقعينفكلا(.Mittmann,1917:94).الموجب

.آدومفيوليس

المقيمينعبسوبنىاخوتناعنفجزنا)2:8التثنيه"،كاائ!4ايلة-4

بريةطريقفيورحلناجمابروعصيونايلةعلىالصحراءطريقعلبسعير

.(مؤاب

آيلةبأنّ(243Frank{)243-1191:3491)الباحثينبعضقالوقد

كما،العقبهمنالشمالإلى.كمابعدعلىيقعالذيالاثريالموقعاهي

91سنةفيفراظ!قبلمناكتشافهتمالذيالخليفةتلهىايلةإنقيل rT

فإنّهذامعسنةفيجلوكنلسونبهبالتنقيبوقام،

هذا.الحاليةالعقبةمنمامكانفىتكونأنبدلاالكلاسيكيةأيلهاواًلين

داخلالمدينةهذهعنشيكاغووجامعةالاثاردائرةحفرياتكشفتوقد

الأسلاميةالعصورفيكانالمدينةهذهازدهارفترةانعلماالعقبةمدينة

الائرية.الحفرياتاثبتتكما
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-4EZONبابرعصيرق-5 GEBER35:العدد rrمنوارتحلوا

جابر.بعصيونونزلواعبرونة

الموقعبأنّهقالفمن،جابرعصيونموقعحولالعلماءاختلفلقد

العقبهساحلقبالةفرعونجزيرةإنّهاوغديانأوالخليفهتلباسمالمعروف

لاالعمومعلى.العقبهخليجمنالفلسطينيالساحلعلىايلاتإنّهاأو

.الانحتىجابرعصيونمكانحولتحومالشبهاتتزال

مجديئيلوالزعيم:3643:التكوين4MAGDEILمبريئيل-6

هووهذاملكهمأرضفىمساكنهمفىآدومزعماءهؤلاءعيراموالزعيم

فلامكاناسمأوعلماسماكانتسواء.ومجديئيلالاَدوميينأبوعيسو

.الانحتىحلدونالامرهذازال

منسملةبعدهفملكهددومات36:36التكوينصصريقة:-لأ

هيمسريقة(Simons,-221:9591093S)*البعضقالوقدمسريقة

والعقبة.معانبينماالمسافةمنتصففىالواقعهمشرقباسمالانالمعروفة

خلالالمنطقهفيتمتالتيالاثريةوالمسوحاتالأبحاثأنّغير

العصر)الفترةهذهإلىتعودأثارأيعنتكشفلمالماضيهالقليلةالسنوات

}gnilboJ.31,011,501:8191-12(.))الحديدي and ,393 PL)

4MIBZAR،مبصا-" Bقنازالزعيم.أ:52الاولالأياماخبار

اسمإلىاشارةأيالايةهذهفيانأرىلاامبصاروالزعيمتيمانوالزعيم

(Simons)221:9591,بصرهبانهاوقيل.(مكان

حانانبعلومات05:االاولالايامأخبارفملكىول!فاعبم-9

بنتمهيطبئيلامرأتهواسمفاعيمدينتهواسمهددبعدهمطرد

.الانحتىالمكانمعروفةغيروهي.ميزهب

ونزلوااسرائبلبنورحلثم2101:العددOBOTHاربرت-01

فيهنصبالذيالمكانفييقعالمكانهذافإنّالسورةلهذهنسبة.أوبوت
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وادعى.موأبقبالةالتيهأرضفىكانعندماالبرونزيةعصاهموسي

(,925:9591Simons)الغربيالجانبفىالواقعةالويبيحواحةفىتقعإنها

منالجنوبإليموأبفيالواقعةكثربهبأنّهاقال،وآخرعربةواديمن

الىاشارةأنهاشكفلا،القريةيعنيالاَدوميةفيأوبوتفمعنى.الكرك

علىوالمكان،ماءنبعأو،ماءبئريكونأنفإما،المياهفيهتوجدمكان

مكانافضلإنّ.وموابعربهواديمابينموجودالاحتمالاتأغلب

شمالفىالينابيعأحدمنبالقربهوالمكانعلىللعثورفيهالبحثيجب

الحسا.وواديضانابينماآدوم

أهليبامةوالزعيم36:14التكوينللاأ!للاه4نفين!-11

.فينونوالزعيمايلةوالزعيم

فونونمنوارتحلوا)3424:العددسفرفىفونونوردتوكذلك

النحاسصهرمراجلحيثفينانبأنهاقيلوقدبابوت(ونزلوا

:7.111(.:4581-81,Seetzen).

REHOBOTH:النمررمبة-013 OF THE RIVERالكوين

المحللونشطوقد.النهررحبةمنشاؤلبعدهفملكسملةومات36:37

واديفيمامكانفىإنّهاأوالنهرينبينمابلادفيبأنّهاقالفبعضهم

أرحابورأس،أرحابعينأو،أرحاببأنّهاقالواوآخرون،الحسا

الحديديالعصرمنفخار52MacDonald-32:8291وجدحيسسا

واديالاهوماالنهروإنّغيرهاعلىرحابرجحتوقد.والبيزنطى

ضعفبسببالجميعمنالانحتىمقبولغيرذلككانوإن.الحسا

الادلة.

قتلاهممعقتلوهممدينوملوك31:8العددREKEM:!اض-13

بعوربنوبلعاممدينملوكخمسةورابعوحوروصوروراقمأويوهم

إلىتشيروهيسور-مختلفةفيوردتقدراقمأنّغير..بالسيفقتلوه
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(للبتراءالساميلاسماوهىلحرمونابنأو؟مدينمنامير)علماسم

المسأله.هذهيكتنفيزاللاالشكفإنتقدمماكلومع)الرقبم

مثلهفضربالقينينرأىثم2421:العدد6SELAالصفرة-18

الملوكسفرفيوردوقد.وكركالصخرمناجعلمتنِمسكنكوقال

فىالاَدوميينمنالاف1.قتلقدامصيايهوذاملكأنّا:47الثانى

ولما.يقتئيلودعاهبالحربوأخذهاالصخرةعلىواستولىالملحواد!

سفرذكرحيثالصخرةحولالختلفةالتوراةأسفاربينتضاربهناككان

فوقمنبهمألقيقدالاَدوميينأنّا-2512:االثانيالأيامأخبار

منهمقالفمنالمفسروناختلففقدالتضاربهذاعلىوبناء،الصخرة

البتراء.(فيالموجودتانالجى،اوالبيارهأمهيالصخرةبأنّ

-and Ca-;82,49:3591,kceulG;239S364:9591,snomiSHorsfielddl

yaw,0391;88-936}377.لمالناسأنّتبينالموقعنقبأدطوبعدولكن

بأنوقالوارأيهمالمفسرونغيرعندها.م.قالسابعالقرنقبليسكنوه

أميالبضعةبعدعلىالواقعالسلعبخربةالانالمعروفالموقعهوالصخرة

مطابقتهلعدمايضاالموقعهذاعلىواختلفواالمفسرونوعاد،البيارهأممن

للواقع.

الذىالكلامهوهذاا:االاشتراعتثنيةTOPHEL:مرفل-01

مقابلالصحراءفيالبريةفيالأردنعبرفياسرائيلجميعموسىبهكلم

الوصفإنّ.وديزهبوحصيروتولابانوتوفلفارانبينالقلزم

قالفقدذلكومع،الواقعىالجغرافيالوصفعنبعيدالأيةلهذهالجغرافي

الحالية.الطفيلهبانهاالبعض

THEالزرد)داد!-16 VALLEY OF ZEREDالعددسفر

أنّعلىالمفسرونأجمعوقد.الزردواديونزلواثممنوارتحلوا21:ا

واثقينغيرزلنافلاالاجماعهذاومع.الزردبوادكطالمعنيهوالحساواد!ما
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.الزردوادمممايقعأين

بطغرافيةعلمغيرعلىكانواالقديمالعهدكتّابفإنّتقدمماكلمن

المفسرينالدارسينفانذلكومعوأوديتهاوسهولهاومدنهاالبلاد

جغرافيةبمعالمالتوراهفيوردتاسماءالصاقعنيتوانوالمالتوراتيين

القديمالعهدكتّابيجهلأنالغريبلمنأنّه.الاردنجنوببهاتتميز

طويلة.قروناًوبينهمبينهاالعداوةدامتالتيالدولةوهيآدومجغرافية
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!إَ!!!!!!!
5!هق!إولإهم!!

تكؤنقبلآدومحولالمقدسالكتاببهازودناالتيالمعلوماتإن

لاالسابقالفصلفيلاحظاكماالاسرائيليينلدىالملكيالحكمنظام

فيسجلتقدكانتالفترةهذهعنفيهالواردةوالاشارات،الغليلتشفى

ذكرتالتياتمآثوراتفيوردتالواضحةوالملاحظة،جدامتاخرعصر

هـفرفي.الوار!ه.مقالاولالالفبدايةفىاسرائيلملكشاؤلالملكعن

،fn-:4147الاولالملوك

منحولهكاقمنكلوحاربئيل/سرلمعلى/لملكشاؤلوتولى"ا

صوبةوملوكو/لاَدوميينعمونوبنيبيين/لمولممن/لأعد/ء

وضربببأسوفعل.ظافرلم/تجهحيثماوكانو/لفلسطينيين

.ا!ناهبيهعمأيديمن/سر/ئيلنقذولمعماليق

نأبدلولكنّهاالتئنيةسفرصيغةبنفسذكرهاوردالحادئةهذهإنّ

باعتبارهشاؤلذكروردبينماداوودهوفناألمعْنىاننجدشاؤلعنتتكلم

العمونيينضدحروبهفذكرت،السابقينالقضاةمثلاسرائيلانقذقد

وذلكشاؤلبحروبيشكونالمفسرينمنكثيرأأنّغير.والفلسطنيين

بها.صيغتالتىوالمبالغةلكثرتها

وقامالاَدوميينهزمقدداوودانايضاذكرفقدداوودعصرومن

أجمعها.آدومفيمحافظينبتعينِن

الثانيسفرالملوكففي.الختلفةالتوراةأسفارفيكبيراتضاربهناك

اما،الفا18الملحواديفيالأراميينمنقتلقدداوودأنّيذكر812:

فىالفا18قتلداوودانوردفقد:1812الاوليالأيامأخبارسفرفى

السفرينأنّ.علماالآدوميينمنبلالاراميينمنليس.ولكنالملحوادي
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الحربهذهبأنّالشكإلىيدعوالتضاربفهذا.الحربنف!م!الىيش!يران

ناحيةومن،ناحيهمنهذا.الاراميينمعولاالآدوميينمعلاتحصللم

بلغربماآدومسكانعددأنّعلىيدلربماالقتلىرقمِفأنّأخرى

المسحنتائجعلىاعتماداآدومسكانعددقدرناماوإذاالفا.0000501

مماالمقدسالكتابمنالمستخلصهالتقديراتصحةعدملنايتبينالاثرى

السابقة.الشكوكلتا!يديدعو

داوودقادةوحولالموضوعهذاحولالمفسرينآراءتضاربتكما

علىافنصرتفهل،احنلهاالنيالمناطقحولالكنابوادعاءالعسكرببن

يسكنهاكان)والتىفقطالميتالبحرمنالغربىالجنوبإلىالواقعةالمناطق

داوودقيامعلىالبعضاصروقد(.العماليق.ومنهمالآدوميينمنقبائل

إلىتقعغزاهاالتيالمنطقةانعلىايضااصرواانهمغيرالحروببهذه

!(McCart-غربها.وليسعربهواديمنلشرق

(1960:196,er,1948:642;Miller& ;182:8691,seyaH Nothيعقللا

بحقالجرائمأبشعباقترافأشهرمثسغول6داوود()قائديوآبيظلان

بسببمنهمالذكوركلعلىتضىحتىفيهموالتمثيلوقتلهمالاَدوميين

التحقيق.صعبأمرامهمتهمنتجعلالوعرةآدوممسالكأنّ

امراءاحدهددلهروبوصفا-22أ:4أالثالثالملوكسفروفى

وصفوهناكمصرفرعونكنففىورجالههوليعيشمصرألىآدوم

الىوصلانإلىومنهافارانالىمدينمنفهيسلكها.التيللطربق

تخفيس،زوجتهأختمنزوجّهقدمصرفرعونأنّوكيف،مصر

إلىعائلتهوافرادهذارجعداوودماتولما،جنوبتأسمتهولدالهفولدت

.مآدوبلده

كانالتىالعلاقاتعلىواضحهدلالاتالحادثةهذهمننستخلص

فيالمصريالاهتمامعلىتدلكما،ومصرالشامبلادسكانبينماقائمة
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الجنوبيالطرففىمصربوابةتعتبرحيثالشامبلادمنالجزءهذا

وهذا،المنطقةهذهأمراءإلىالمعونةيدتقديممنمصرتتوانَولم.الشرقي

،الشامبلادفيعليهاالعثورتمالتيالمصريةالاثريةالخلفاتفىواضح

عربه.واديفيالنحاسمناجمباستغلالاهتمتقدانهاايضاوواضح

هذهعبرالتجاريةقوافلهاطرقبتأمينايضامهتمةكانتمصرأنّشكولا

للحفاظجدامهمهالاردنجنوبحكاممعالودعلاقاتفإنّلذا،المنطقة

.(Kitchen,)82-281:7391.الطرقهذهسلامةعلى

أنّشكولا.المجالهذافيالمنافسينا!برمنالفلسطينيونكانوقد

لاحتىالمناطقهذهفيوالسلامالامنيسودانجدايهمهاكانمصر

هذا.ويبدووسوريافلسطينمعوالتجاريةالأمنيةمصرمصالحتضطرب

الابقاءمصرفرعونحاولعندماأ:22أالاولالملوكسفرفىواضحاَ

عدواًوكانآدومالىهددوعاد.لمصرالمنطقةولاءبقاءليضمنهددعلى

(Bartlett,)26-2502:7691أ:هاالاولالملوك.لاسرائيل

وليمدمضقاراممنروزنمصدرهكانالشرإنّالمفسرينبعضويقول

الاَدومي.هدد

قدوكان/ليادعبنروزنسليمانعلى/خرفاتنا/لربثارولم

وصهررجالاإليهفجمع.صوبةمنعازرهدلىمولاهعندمنهرب

ولمقامو/دمشق/لىفانطلقو/يدمرهمد/ودكانعندماغز/ةرئيس

بينماسليمانلمقاومةمهمامركزأوأصبحت.دمشقفيوملكو/بها

بهااوقعهالذيالدماءوسفكالخرابمنبلادهبترميمالاَدوميهددانشغل

جابرعصيونميناءيستخدمأنسليماناستطاعلذلك.داوودقائديوآب

.حيرام()جبيلتايرةملكبمساعدةأسطوللبناءالاحمرالبحرعلىالواقع

بعصيونةالمقصودهيالبعضادعىكماالخليفةتلأممطأيلهبأنّقيلوقد

تلآثار.لأنالرأيوهذاتتفقلاالاثريةالحفرياتنتائجبأنّعلماجابر
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508الىتعودإنمافيهاالاثارأقدموأنّ،التاريخهذاإلىترجعلاالخليفة

ق.م.

تلدمرالذيهوشاشنقمصرفرعونبانالقائلالادعاءرفضكما

شللان(Kitchen,)47-432,003-0692:7391.مقالثمانمائهفيالخليفة

فلسطين.علىحملتهخلالآدومدخولهإلىتشيرلاشاشانقرحلة

لمحا،ص!ملك!أ!!!

وكيلقبلمنتحكمكانتادومأنA:224الأولالملوكسفرفييرد !ص

حدىممايهوداملكيوشافاطايامفيملكأيعرشهاعلىيكنولم

نامنذيهوذاملكقبلمنعينقدكانالوكيلهذابأنللقولبالمفسرين

ذكريرد802:الثانيالملوكسفروفيداوود.الملكيدعلىأدومانهزت

بهاهزمتجامحةبثورةقامتأنبعديهوداقبضةمنوتحررهاأدومثورة

يهوذ/أيديتحتمن/لاْدوميوقخرجمه/ي!توفييهوذافىولة

جهزهاالتيالمراكبدمرواقدالأدوميينأنّويبدو+ملكاعليهمو/قامو/

الأدومى.جابرالميناءعصيونمنللابحاريوشافاط

شريهوداأدومهزمتكيفنرى2ا:Aالثانىالملوكسفروفى

مو/قاولميهوذ//يديتحتمنى/لأدوميوقخرجمه/ياوفي.ا!.هزيمة

ليلاونهضلمر/كبلمجميعومعهصاعرلملىيور/مفعبر.ملكاعليهم

)أي/لشعبفهرب/لمر/كبورؤساءبهلمحيطينلم/لاْدوميينوضرب

لميديتحتمنخارجين/لأدوميوقيز/لولا.خيامهمإلى،شعبه

.!البنةتمردتلوقتلمذلكوفي.هذلميومنا/لىيهوذ/

ماعقدقدتحالفاأنّيبدو،.م(قV)845-84يورامالمكأياموفى

ابن)يورامالملكاياميهوذاوهاجمواوالعربوالفلسطينيينأدومبين

بعدها:وما126:1الثانيالأيامأخبارسفرفيجاءكمايوشافاط(
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بقربلذينلمو/لعرب/لفلسطينيينروحيور/معلىلملربروأثا

منوجدماكلو/نتهبو/و/فتتحوهايهوذ/لىلمفصعدو/.لملكوشيين

يو/حاز/لا/بنلهيبقفلمونشاءهبنيهوسبو//لملكبيتفي/لال

11بنيه/صغر

قائديؤاباقترفهاالتىللفظائعنتيجةكانالشمديدالانتقامهذاأنّيبدو

حتىبهمويسفكينكلوهواشهر6استمرعندماالأدومينبحقداوود

يقولحينمتضارب.قول3الثانىالملوكسفروفي.الرجالجميعأفني

التحالفيهوذاملكلِوشافاطالملكمنطلبقداسرائيلملكيورامبأن

يذكرأنغيرمن)أدومملكبأنّيذكركما،المؤابيينمحاربةأجلمنمعه

المفسريقمعظم.إنّمؤابملكميضعمحاربةفىاليهمانضمتد(اسمه

هذهوإنّ،الأمرعليهاختلقدالراويأنّمدّعينالاَيةهذهقبولرفضوا

روايةمنالروايةهذهالكاتباستعار،وقدالصحةمنلهاأساسلاالحادثة

(Bartlett,)46-135:8391.سابقة

حكمفترةفيكانتأدومفىالملكيةاعادةاوالَامةانلنايتبينهذامن

.م.ق584حوالىاييهوذاهـالمثيورام

علىوتحصلشَورأدومنرىأنالانتباهتلفتالتيالأمورومن

فلولعلىوقضائهالمؤابيميشعالملكثورةبعدمباشرةاستقلالها

مزعاليةدرجةالىوصلتقدالاردنيةالممالكانالواضحمن.الاسرائليين

الاَشورفيالنفوذازديادنلاحظ.كمام.قالتاسعالقرناوائلفىالقوة

فىالممالكاموراستقرارالىالسبيلمهدممافلسطينفىالفترةهذهخلال

الارامئالملكاستولىحينسوريافيوكذلك)الاردن(النهرشرق

(:2117الثانيالملوك)اسرائيلعلى)حِزائيل(
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صىاا1الخصلى

كلودآ

فكل

البابلكل9،به!شواكالكصر

.م!.ق58لأسفةأثراث
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أدد!

ية:لاشوراالمصادرفي

لظروفالميلادقبلالعاشرالقرنحوالىالاشوريةالدولةتعرضت

والقبائلالممالكهجمأتبسببوذلكوالتعقيدالدقةغايةفيعسكرية

لاجتثاثالاشوريينسعىواستغرق،الغربيةالدولةحدودعلىالارامية

البحروسواحلالسوريةالبلادداخلالىتقدمهمطريقعنالقوىهذه

09ا-...).بينما،الزمانمنقرنمنتقربمدةالمتوسطالابيض

9oA-)الثانيبالناصروأشوربلاسرتجلاتالملكايام(.م.ق AAr

الاشوريةالمصادرضوءفىالعربالهاشمى:جوادرضاان!ر01(ق.م

2291،دمشقجامعةالادابكلهةمجلة VAوكانت641،.،ص

.الشامبلادمنوالوسطىالشماليةالاقسامصوبالملكينهذينحملات

الاشوريينلصالحالمنطقةهدهفىالسياسيةالاوضاعاستقرتانوبعد

البلادالىللتوغلامامهمممهداالطريقاصبحممالكهامعظملهمودانخا

الثساميةالباديةاعماقالىوالذهابسواحلهاعلىوالتجولالسورية

اصطدامفكان،التجارةطرقعلىوالسيطرة،المغانمعلىللحصول

الباديةفيالواحاتمدنيسكنمتحضرنصفهاجددباقوامالاَشورينن

الجبالفيالمدنويسكنوالتحضرالبداوةأنصافبينيراوحالاخرونصفها

سكانوبالعربوفلسطينالاردنممالكمعاصطدامهمفكانوالبوادي

العربية.الجزيرةوشمالالاردنجنوب

(Aloisلكتابطالبابوومحمودعباساحسانترجمةفيونقرأ

1.477, Arabia Deserta , Newyork, reprint 7891 PPولثاكهأ
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394A(8534سنةفينه(اوAo)قام..مق)ألفولزشاومعه48-ثططأجندبو

الثالثشلمناصرضددمشقملكبنصرةالعريبيأرضمنالابلراكبيمن

الطرقيؤمن.م(أنق)745-727فلاسرتغلثحاول،كماقىقرعند

أجلومن.المتوسطالبحرساحلعلىوتتجمعسوريةتعبرالتيالتجارية

آشورية،ولاياتمنهاوجعلسوريةفيالمستقلةالاماراتاخضعالغايةهذه

فيهاسقطتالتيالسنةفيأنهتذكر:الاَشوريةالمدوناتانإلىاضافة

)وخيفَّا(()سبأوقبائلتيماومدينةa('Masمسأىأقبيلةقامت)سمسى(

تلكمنالبعيدالغربيالجزءتسكنالتىإيل()وإدبا))وخطى()وبدنه(

.الافاوةانواعوجميعوإبلوفضةذهبمنالاتاوةبارسالالبلاد

....موآبمنالجنوبىالشرقأوالشرقالىمخيماتلهاكانEو)مسأى

قبيلةابناءبذبحقامالمسأىقبيلةمن(يتعان)عَمِّىيفيدماالنصوصوفي

فىخيامهاكانتالتىالتوراةفىالمذكور/ةالانباط()نبايوتوهىالنباتي

الضمالالىتسكنمسأى!بائلانأي،سرحانوافىيمنالجنوبىالنصف

واآدوملمناطقمجاورةاخرأوبمعنى.نبايوتقبائلمنالغربيالثمممالأو

)شمالطالبابومحمودوعباساحسانانظر)(آدومهيتكونلربما

،الشامبلادتاريخلجنةمنشمورات(الاشوريالعهد:فيالعربيةالجزيرة

أوائلمنكانفلاسرتغلاتانيبدوهذامن(بعدهوما4:ا119عمان

العربيةالقبائلعلىوبلادهمعلىالسيطرةوحاولبالآدومييناحتكمن

العربية.الجزيرةشبهوشمالالشامبلادجنوبيفيالمستقرةالاخرى

نفسه.(.مق81-783)0الثالثنيراريادادالاشوريالملكيصف

علىالنقشبدأوقد.كلخمدينةفىعليهعئر.الذيالنقشفيالفاغبالملك

التالي:النحو

حيث/لعظيعم/لبحر/لىبعيدلموصلتوقدت/لفرلمفضف!من"ا

وتاير،كلهامورو/لاوب!رد/لحثيينبلادو/لى/لشمسمشرق
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حلسو/وحتى،وفلسطين،دومو/،ئيلو/سر/وصيد/)جبيل،

وركعو/خضعتهم/فقدلتوسط،/بيض/لا/لبحر)لكبيرلم/لبحر

(Luckenbill./لجزيهدفحعليهمفارضا،اًقد/ميتحت

3TN26191ط!،281) 4-973SS 0 A

رسولا)1(دمشقفيوهوالاشوريالملكالىأرسلتآدومأنَيبدو

مساعداتهاتقديممُبدية،نيراريادادالىوالطاعةالولاءتقديمأجلمن

ادادقائمةفىلهماوجودلاوعمونموأباسمأنخاصة.لهالرمزية

معِحلفبأقامةترحبكانتآدومأنذلكتفسيرالممكنومن.نيراري

نأخاصة.الجديدالحليفبهذارحب!آدومفإنّيبدو،كماالاشوريين

لآدوماللدودالعدو،اسرائيلعلىالقضاءسيحاولالذيهوالحليفهذا

ايلةمناليهودوطردايلةارامملكرصيناستردالزمانذلك

وجاء)الاراميينبمساعدةإيلهتحريرآدوماستطاعتالأثناءهذهوفى

(61:6)الملوكالنافطالهومهذاالىهناكمواوال!اكلةالىالآدومهون

اضافةدمشقبأراميىعلاقاتهممناستفادواقدالاَدوميينأنّويبدو

يهوذاعلىناجحةحملةشنوالذلكالاشوريةالدولةمعالودعلاقاتالى

/لوقتذلكوفي!اأ-28:618الثانيالأياماخبارسفرفىجاءحيث

/لاَدوميوقزحفوقد.لينجدوه/شورملو!/لىزحالململك/رسل/

مدنفي/لفلسطينيونو/نتشر.سبياو/خذو/يهوذ/وضربو/

وجديروتو/يالوقشمسبيتو/خذو/يهوذ/وجنوب/لسهل

!"هنا!يموسكنو/وتو/بعهاوجمزووتو/بعهاوتمنةوتو/بعهاوسوكو

كونواقدكانواوالفلسطينيينالاَدوميينأنعلىنستدلالسفرهذامن

الفلسطينيونواحتليهوذاانهزصماأننتيجتهمنكان،بينهمفيماحلفا

منها.كبيراًجزءاً

بنِنماوالتجارهالنقلحركةنشطتانث!تآنهمنكانايلةاستعادةأنّ
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جنتلذلك،دمضقفيهابماالعربيةالجزيرةمنالمجاورةوالبلدانآدوم

مسيطرةواصبحت.ايضاوالبريةالبحريةتجارتهامنكبيرةأرباحاآدوم

تضييقمنآدومتمكنتفقد.كذلكالبلادمنالجنوبيالجزءكلعلى

إلىالاَدوميوننفوذفانتشمر.منهاالجنوبيالجزءفييهوذاعلىالخناق

النقب،إلىالاَدوميةالدولةحدودامتدتوقد.فلسطينمنالجنوبيةالمنطقة

العلاقاتإنّكمال!3(AEHL:I.48)عراد.خالياالمسماهالمدينةالى

.المنظورالنشاطمندرجةالىوصلتقدغزهمعالتجارية

البلاطإلىالسوريةالممالكتقدمهاكانتالتيالاتاوة()الجزيةانّيبدو

القوافلطرقبعضعلىالاشورينسيطرةأنكما،عاليةكانتالاشوري

بالملوكدفعمماالممالكلهذهالمحليِالاقتصاديبالدخلأضرقدالتجارية

خلفهالذيالنقشفمن.الاشوريننعلىالثورةاعلانإلىالاراميين

الىالمنطقةملوكيقدمهاكانالتيالجزيةمقدارلنايتبينبلاسرأأتجلات

الاشورىِ.البلاط

لوأبي،لموسلمانو،عمونبيتمنسانيبومنلملجزية/ستلمت

/لاَدومي،وكوشملكو،يهوذلممنويوحازعسقلاقمنومتنتي

لذهب،لممنتتكون/لجزيةوهذه،غزةمنوهانو،...!...لمزوروما

لزخرفةلمللونة/قلكتالموملابسلملح،و/و/لحديد،و/لتنك،لفضةولم

/لد/كن،/لقرمزي/للونتذلملصوفيةلململابسولملحليةلمرفبالزخا

11/لثمينةءلاشيالمجميعلىلم/ضافة

;ANET3;282 Luckenbill,1962: I108-008SS
الاشورية،للدولةتابعةاصبحتقدآدومأنإلىتشيرربماالوثيقةهذه

سنة،كلمحددهجزيةكدفع،الواجباتببعضتقومانوعليهااشرناكما

غيرومن.ذلكالامرتطلبكلماالعسكريةالمساعدةتقدمانعليهاانكما

آدومفىيقيمونمفوضّون)قفو(ممثلّونللاشوريينكانإذافيماالمعروف
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علىوالمحافظةالعلاقةبتنظيمالقيامأجلمنالاخرىالدولمنوغيرها

كما،الاشوريةالعاصمةإلىوالتقاريرالجزيةوارسال،الاشوريةالمصالح

معحربفىاشتبكحينبلاسر()تغلثبلاسرتجلاتفعل

للالهاقسمتهبيمينحنشساح!تالعربيلبلادملكةوهيiSamsiسمسيا

حصاراوضرببلدانها،منبلدتينعلىبلاسرتجلاتفاستولىشمش

جمالبينإبلمنإتاوةإليهوبعثتله،خاضعةفأذعنتمعسكرهاحول

منواضحهذاو.بلاطهافي)قفو(مقيماعينإخضاعهالهتمولما.ونياق

الئامنالقرن)من،نمرودالعاصمهإلىالمفوضينأحدأرسلهاالتىالرسالة

سورياأوفلسطينفيالموظفينكباراحدارسلهاق.م(.

3-131{;54-126:5591,sggaS(LetterXlV)وقداشور.قدرياسمه

ارضمنشخصقبلمنالآدوميينالاشخاصاحدمقتلالتقريرتناول

واسمهالدبليتى،نورياياأرسول)الملكألىالرسالةحملوقدجدر

ofزوزاا Aia- nuri a Dabliti, Ezazu by nam).هو،نوريياأألفلو

مثلهذكرالذيالآدومىأعزاز،هوأوايزوزو،،الاشورينالمفوضيناحد

)الدبليتي(و5:8.الأولالأيامأخبارسفرفيالغربيةالساميةالاسماءمن

Mitt-وقدفسرها)sggaS,15:7291-25(.الكاتبتعنىالاشوريةباللغة

manأنَّذلكفمعنىصحيحاالتفسيرهذاكانوإذا.الطفيلهمنرجل

هذاعلىيوافقونلاالمفسرينبعضأنّعلما،آدوممنرجلاَكانازوزو

التفسير.

منالممتدالطريقعلىالسل!في(5)الطرببناسمالاشوريونأطلقلقد

،وحسبانهعمون()ربظألىدشمقمنقادماجنوبهإلىالاردنشمال

منالطريقهذااصبحوقد.،وبصيره(هريشيثهقبر)و،وعرعر،ودييان

الاشوري.الحكمطيلةلحراستهاالخافرطولهاعلىانتشرتالتىالطرقأهم

المناطقعنشيئكلمعرفةعلىحرصواقدالاشورلينأنّالمعروفومن
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الرسالةارسلتالمنطلقهذامنانهويبدو،شعوبهاوعنلهمالتابعة

فيلناحفظتالآدوميينالملوكأسماءأنّالحظّحسنومن.المذكورة

الاشورية.الوثائق

علاقاتهاعلىبالحفاظمنهارغبهفانهاوبدنهوخيفاوسبأتيماقبائلواما

النفوذتحتوكانتالثالثبلاسرتجلاتإلىالهداياأرسلتالتجارية

لاماإلىجنوباحينئذالاشوريةالسلطةامتدتوقد.وحدهالآشوري

شرقاالصحراءفىوامتدت،العقبةلخليجالشماليةالنهايةبالفعليتجاوز

عباس)احسانالسرحانواديلمنخفضالشمماليةالنهايةيتجاوزلاماالى

Y(:ص1991طالبابوومحمود

اسمهآدومعلىملكافلاسر(بلاسر)تغلثتجلاتالاشوريالملكعين

السنواتعددنعرفلاولكننّا..مق735سنةفيحكموقدقلىسهملك

ثلائةاسماءلازمتقدقوسالكلمةأنّنجدو.الحكمفيفيهااستمرالتى

بلفقطآدومىالهاسمليسالالهىالاسمهذاوأن،الآدوميينالملوكمن

قوسالالهأنّبسببآدومفيانتشروقد،آدومخارجشائعاكانانهبدلا

.آدومفيتعبدالتيالالهةمنكان

75)721-هالئانىسرجونعهدمنمعلوماتمنلنايتوفرماأما

البلداندفعمصرمحاولةعنتتكلمالتيالوثيقةخلالمنوردفقد(..مق

لسانعلىاتىفقد.الاشوريالحكمضدللثورةوالاردنفلسطينفي

يلي:ماالثانيسرجون

،وموأب،دومولَمويهوذلم،فلسطينفي/لولاةفاقذلكوبعد11

شورلممولىلىلمبالجزيةتوقبمن،/لجزرفيلس!كنينلموهؤلاء

/لقطيعةمةقالمجل/منتحصىلا/لتي/لشريرة/لاكاذيبجلبو//بم!

عن/لعاجز،مصروملكًبيرعو/لى/لرشوةو/رسلو/وبينيبينهم

أنّشكلاا".معهيتح!لفو/أنطلبو/وقد،لهممساعدة/يتقديم
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ضدللثورةوالأردنفلسطينفىالحكاممحاولةالىواضحةاشارةهذه

التيمصرمعالتحالفطلبواذلكاجل.و،بلادهمفيالاشوريالحكم

ومع.معونهايتقديمعليمقدرتهاوعدمبالضعفالأشوريالمكاتهمها

علياستمرتدومءنّيبدويتحققْرةاءهذهأن

والمساعداتالجزيةدفعفيوآستمرتالاشوريةالدولةمعطيبةعلاقات

عثرالتىالرسالةمنواضحوهذا.لهابحاجةاشوركانتالتيالاخرى

بلادعلىحملتهخلالالثانىسرجونالملكعصرمننمرودفىعليها

المفوضينقبلمن)الاتاوة(الجزيةتقديمعمليةتصف.فهيومصرالثسام

.وعمون،آدوم،موأب،يهوذا،كزة،مصرمنلكلالكبار

آدوممنالجنوبيالجزءالىتقدمبلذلكبعدالثانيسرجونيتوقفلى

وحيسا،مضاربهاتتخذإيل،العربيةوأإدباأمساى،كانتحيثوراءهوما

سلكوقد.للآشوريننالخاضعةالمناطقتلكسكانمضايقةتعودوا

الغربيةالجنوبيةالمنطقةالىسوريةمنتذهبالتىالتجاريةالطريقسرجون

شمالااسراهوساق،المغيرينمخيماتبنجاحوهاجم،العرببلادمن

عمرو()يتعسبأشيخحتىاضطرالانتصاروبذلك.السامرةفىليسكنهم

طالبابوعحمودوعباس)إحسان.سرجونإلىوالاتاوةالهدايايرسلان

.8(ص1991

سنحِاريبالاشوريالملكعصرمنمعلوماتمنعليهعثرماإنّ

تمردمنثورةعلىللقضاءالشامبلادعلىبحملةقامالملكهذاانمفادها

جميعبأنّيقولكتبجولتهنهايةوفي.اسدودمدينةخاصة،عليه

فيهذُكرتْالذيالنقشنصوهذا.الطاعةفروضلهقدمتقدالبلدان

الحملة:هذه

/مرونو،سمسيمنمو،يا)مينخ-مورولمملو!جميعاًن

ببلوسمنملكي،ورو،)لمرو/د/منتي،)/بلي،صيد/من)طوبالو،
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وناد/موس،)كاعموقبيتمن/لي()بود،سدودلممن)متنتي،،

لينالم/لهد/ياحملو/كلهم./دوممنمو،/ير/و،)موأبمنبندي،لم

قدعسقلانملك)صديقا،كانولما،مناأقدلموقتبو/أمامناومثلولم

وماعائلتهدأفرلموكل/شور/لىوأرسلبنفيهمرنالًمفقدعنهمشذ

عامففىالتمردعنيتوقفوالمالعربملوكانغير.(ANET3)287يملدً

جيشومعه)بسقنو(اخيهابارسالالعريبيملكةيتيعةقامت.م.ق753

آشور.ملكسنحاريبضدإدينا(أفلمردوك)البابليالملكلمساعدة

في8رقمالطقةفىكتابةعليهافخاريةكسرةعلىعثروقدهذا

هذهتدميرسببإنّالمكتشفقال،حيثفلسطينجنوبفيعرادموقع

فيفلسطينعلىسنحاريببهقامالذيللهجومنتيجةكانالطقة

المسؤو)ينبينتوبدلترسالةُانهاعلىالكتابةفسرتوقد..مق07أسنة

هماعرادمنشخصانأرسلهاالرسالةهذه.ويهوداآدوممنكلفى

سيدهمايبلغاننقبرماتمدينةفيالمعسكرانونحمياهو()جمرياهو

ويؤكدانآدوممعبالتخاطبقاماكيفعرادفيالمقيمياهو()ملكي

وينهيان،بذلكبالقيامحقعلىوهمهذهبفعلتهميخطالمأنّهما

الشيطانآدومالى)شئ(ايارسالنستطيعلاذلكومع،بالقولرسالتهما

قدأنّهيتضحالرسالةهذهمن3ء+ل!(،ةولهفى:079فى42-6.)اقترفتهمابسبب

نستطيعلاأنّناغيرويهوذاآدومبينالاوقاتمنوقحتفياتصالاتجرت

.بالتمامتاريخهاتحديد

منآدوماليهوصلتالذيالمستوىإلىواضحةاشارةبدورهوهذا

عصرفى،الختلفةالدولإلىالدبلوماسيةالرسائلارسالفيدورهااخذ

،الاستقراروسورياالاردنلممالكاشورضمنت.فقدبالقوةفيهنعمت

جماحكبحعلىلَادرةكبيرةدولةفرضتهالذيبالسلامالبلادنعمتكما

القضاءتمفبينما.المتجاورةالدولمنأمالمحليينالامراءمنسواء.الطامعين
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المحلى.بالاستقلالنعصساقدآدومأنّنجد..مق157سنةفييهوذاعلى

تنقطعلمالتيالدولبينمنفكاشا،الاستقرارثمارتجنيآدومواستمرت

منكلعهدفىالاشوريةالدولةالىدفعهاعليهاالمفروضةالجزيةدفععن

ثيقة:المهذهتشيركمااسرحادونوسنحار!االملك

/لذهبمنمينتانعمونبيتسكانمنا!

و/حدةذهبيةمينةموأبسكانمن

/لفضةمنميناتعشريهوذ/سكانمن

!"مينة...اَدومنسك!من

86-185:2891(,ANET3103;Pfeiffer)

وعلى(جبيل)ببلوسمدينةاسمذكرفقدالوثيقةمنالاَخرالوجهأمّا

.)جبل(وهيآدوممنالشمالالىتقعمنطقةإلىتشيرفهياحتمالأكثر

النقش،منمسحلانهواضحغيرآدومدفعتهالذيالمبلغأنلهيؤسفومما

أقلدفعتآدوملانالقائمةفيالاَخيرجاءآدوماسمانبماايضا:ويقال

أنّ:ايضاذلكتفسيرويمكن.واضحهوكمابالأخرلِنبالقياسمبلغ

الدولةلدىالأولىبالحظوةتحظىلأنهاأو،البلدانهذهافقركانتآدوم

تدلالآثارأنّخاصة،إسميةجزيةتقديمإلاعليهايكنفلملذاالاَشورية

اواخرففى.وملموسةملحوظةازدهارفترةتعيشكانتآدومأنعلى

تحركالاردنمنالشرقيةالجنوبيةالمنطقةشهدتالميلادقبلالسابعالقرن

آدوملكون،آدومبلادصوبالجزيرةشبهشمالفيالقاطنةالعربيةالاتوام

وسببه،الجنوبىالعربيالتجارةطريقعلىواسعاتجاريانشاطاشهدت

العرثىوالخليجالعراقمنالقادمالشرقىالطريقعلىالاوضاعاضطراب

بلادصوبالانباطتحركالآشوريوناعتبركما.الاَشوريننحروبلكثرة

لحكمهالمناوئةالقوىعدادفيبانيبالآشورفعدهم،ضدهمموجهاآدوم

سقوطوكانأ،ص.965(°87الهاشميجوادمرارا)رضاوحاربهم
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العربيةالقبائلمنالعديدأمامجيدةفرصة..مق216عامالاشوريةالدولة

المهمة،التجاريةالطرقعقدبعضعلىالتمركزفيطموحاتهالتحقق

شمالاللنزوحبالآدوميينودفعسعيرجبلفىالاستقرارفيالانباطفنجح

ذكرتهمالتىوالانباط.للنقبالمجاورةوالاقسامالجنوبيةيهوداحدودىال

منوهمص.التوراةفىالمذكورونالنبايوتهمالنبيتايالاشوريةالمدونات

وهذا.نبايوتاحتاسماعيلبختعيسو)محلة(تزوجوقداسماعيلنسل

طالبابومحمودوعباس)إحسانعيسو.)نسلبالاَدوميينالنبايوتيربط

28(..ص.1991
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البابلصالكصدفيآدوم!

.م.ؤ،oAVسنةحداثا

النصففىالاشوريةالدولةفىيدببدأالذيالتدريجىالانحطاطإن

بدأتالذيالتدرلِجىالاستقلالإلىبالتالىأدىالسابعالقرنمنالثاني

المحتملومن،ويممون،موأب:الاخرىالأردنيةوالممالكآدومبهتضعر

قبلمنعليهامفروضةكانتالتىالجزيةدفععنتوقفتقدالدولهذهأن

تفعلأنعلىقادرةبأنهافيهشعرتالذيا!قتافى،الاشوريةالدولة

الذيالفراعْبسببوذلكالاستقرارعدمهوالفترةهذهيميزماأنَ.ذلك

تتعرضنفسهاهيبدأتاشورإنّكما.الاشوريالنفوذبزواليظهربدأ

الأردنيةالممالكشعرتوقد.والميدي،البابلىللتهديدنتيجةللخطر

كما،بسخريةيهودادولةإلىونظرتهاباستقلاليتهاوعمونوآدوممواب

.(Zeph.2.8)المقدسالكتابأسفارفىوردكماتوبيخهاعلىوعملوا

حافةعندالمقيمةلهاالمواليةغيرالاسرائيليةالقبائلبطردعمونقا!اكما

قبائلباسمالتوراةفىالمعروفةالقبائلوهىالشرقيةالشمالمِةالميتالبحر

.جاد

البابليةالد!ولةيدعلىالاشوريةالدولةانهارت.م.ق612عامففي

..مق506سنةمنابتداءوموأبوعمونآدومعلىفكان.الكلدانية

علىالبابلىالتاديبإلىتعرصااسرائيلأنّغير.الجديدالسيدمعالتعامل

سنةالقدسعلىالبابليةالسيطرةاعادالذينصر()نبوخذالبابلىالملكيد

ذلكإلىتشير.م.كماق895و995سنةفىالكَرةوأعادق.م.795

إلىالمقيمين(الاعراب)العربجماحبكبحأيضاوقام.البابليةالحوليات

العربمِة.الجزيرةشبةغربشمال،المنطقةفيآدوممنالجنوب
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وا،عمونأو،آدومفيالوضعيخصشىءايالحولياتهذهتذكرولم

تضييقعنتنفكالموعمونموأبأنّعلما،عامبوجهسوريافىاوموأب

فىذكرناهمالذينالجادينمدنوعلىاسرائيلعلىوالهجومالخناق

مشاركة4:22الثانىالملوكسفرفييردكماا-6(:94ارميا)السابق

فأرسل:ا!يهودابنىلتمردحدوضعفيالبابلينوآدوموموأبعمون

بنيةوغزلمموأبةوغزلم/رلممةوغزلم/لكلد/نيينغز/ةعليه/لرب

تكلم/لذيلربلمقولحسبعلىليهلكهميهوذ//لى/رسلهعمعموق

11لانبياءWعبيده/لسنةعلىبه

يهوذالاعمالنتيجةاللهعملمنكانالتاديبهذاأنّالسفرويوصف

وظللآدومتابعاًبقىفلسطينجنوبمعظمأنّويبدو.عنهايرضىلاالتى

بال!لغةفلسطينجنوبمنالمنطقةهذهذكرواقداليونانيينأنّبدليلكذلك

..مقالرابعالقرنأواخرفىذلكوكانآدومياباسماليونانية

نبوخذبهاقامالتيبالحملاتتتأئرلمالأردنيةالممالكأنّتقدممما+يبدو

وإذاX(tnA.7.9}181.))ذلكعكسيذكريوسيفوسالمؤرخأنّمع،نصر

وتزعمأثارقدأبعليس(عمونملكأنّذلكسببفأنّصحيحاهذاكان

البابلىالحاكمممثلاغتيالفىسبباًكان.كماالبابليةالدولةضدالثورة

تُقْدمبابلمنيجعلسبباًتِقدملمآدومان.يهوذافىGedaliah)جدلية(

حكمطيلةبنفسهاأمورهاتُسّيراستمرتآدومولعل،منهاالانتقامعلى

البابليالملكالعرشاعتلىانبعدالااستقلالهاتفقدولم،نصر()نبوخذ

53)55(نيد)نابو -9 eالأردنجنوبعلىحملتهخلالوذلك،(.مق

البابليةفالحوليات.الجزيرةشبهغربشمالفيالعربلمحاربةطريقهفى

حيث(الجندلدومةأدوموأ)لرولالمدينهضدلت:نابو!لإ()حملةتصف

وقد.آدومتعنىإنّماأدومو،بأنّوقيل(503:3ANET)الخيامنصبوا

المدينةباسمبدأقدوأنهبدلاالنصإنّوقيلالنقطةهذهحولالاراءتباسا
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نتائجوبينالنصبينهؤلاءوربط،(بصير،/)بوزراتكونأنواحتمال،

اظهرتهاالتيوالتدميرللحرقالواضحةالاَثاربأنّفقيل،الاثريةالتنقيبات

تعرضتالتىالهجماتسببتهاالتىتلكهىبصيرةفيالاثريةالحفريات

متىيحددأنّيست!لمالمنقبأنّ.غيرنيد()نابويدعلىالمدينةلها

علىاعتماداالمدينةلهاتعرضتالتىوالخرابالحرائقهذهحصلت

اصابالذيالدماربانيؤكدالمنقبأنبللا.حالياالمتوفرةالمعطيات

-ildingالأقدوهىالقلعة BيطB1:7791.نيدنابوعملمنكان-,Bennett)

علىالمؤشرهىالخليفةتلفى4رقمالسويةبأن)جلوك(قالكمافى)0

غير..مقالسادسالقرننهايةفىأي،الآدوميةالمدينةفيالحياةتوقف

توصلالتىالنتيجةصحةعدمأظهرتقدالخليفةتلفيالحفرلِاتاعادةاّن

طوبهتوضعبحيثالطوبمنبنىالذيالحصنانوثبت)جلوك(لها

سوفكما)والحلالشدبطريقةالبناءيسمىماأوبالعرضوطوبةبالطول

كذلكواستمرالحالالثامنالقرنمنفيهاالعيشالناسواستمر،(نبين

ظلتالمدينةأنويبدو.)ocitarP,3201:8591(..مقوالرابعالخاس!حتى

(Bennett,1948:1-.نابونيد)س(عصرحتىوالنشاطبالحيويةتنعم

الكتابعلىالدارسونبناهاالتىالمعلوماتفإنّالنتائجوبهذه.))91(91

منالكثيرمراجعةإلىيدعونامماالاثريةالحفرياتنتائجمعتتعارضالمقدس

منوغيره()جلوكامثالالاولونالاثاررجالاليهاتوصلالتىالنتائج

Hart : Early Edom and Moab : ed. )I1,L23991:ikswokneiB

.(9093ff..المسماريبالخطالمكتوبةالطينيةاللوحةعلىالعثورإنامك،

أنهاأكدإذهذا،علياكد(،الحفرمكانمنالشرقيةالجنوبيةالمنطقةفى

4)522-الاولداريوستاريخإلىتعود A)Iالعصرمن،ايالثانياو

الثالثداريوسعهدمنأو،ق.م.()423-455ألفارسى

اء.صكأوا.+!!اض؟عابخى".2ءِص-كل!..خ!الهزا-ل!!*.،.م.ق53-3133

-س-َ.-.،ابم/؟شَ

ءِءد/خز-صَ!ي-سخا

لم،ةقي!/ة/لم.".،لمل!!
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يعتبرالبابلىللغزونتيجةشاملدمارحصولتوقعفإنّتقدمماكلمن

والنشاطبالحيويةتنعمظلتالأردنجنوبمدنمعظمفإنّ،عقيماًتفكيراً

وما،البابليةالغزواتسببتهقدالدماربعضأنّعلما.الفارسيالعصرحتى

منالاستفادةهوالكبريالقوىهذهاتجاهكان.ولمافارسيغزومنقلاه

هذهتدميرصالحهامنفلي!الأردنمنالجزءهذافيالمارةالدوليةالتجارة

فترةشاهدتالأردنجنوبمدنفانذلكمنالعكسوعلى،المنطقة

أنّخاصة،وصوبحدبكلمنالتجارفيها،فاجتمعملحوظانتعاش

القوافل.طرقعلىوالسيطرةالتجارةحركةبتنشيطمهتماكاننابونيد

اسفارفيجاءعماالاثريةالتنقيباتنتائجاختلافلنايتبينوهنا

تنبأتكلهاالأسفارفهذه،ملاخىووميخاعوبدياسفرمثلالختلفةالتوراه

عنلنسألاخرىمرةنتوقفوهنا.والهلاكوالدمارالحزابلآدوم

التاريخمصادرمنكمصدرالقديمالعهداستخدامالمؤرخينمحاولات

بتعاملمعهاوالتعاملكلهاالمصادراستخداممنلنابدلاالحالةهذه.فى

والتفسير.والنقدبالتحليليتص!فباسلوب،المؤرخ
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الفا،سكلاالكم!خ!إلىم!آدو

آدويمحكمقد)نابونيد(نابونيدسكاناذافيمالدينامعروفاًليس

فإنكذلكالامركانماوأذا.مباشرةلهتابعبابلياداريجهازبوساطة

البابليةالدولةعلىقضىالثانىقورشلأن،طويلايستمرلمالوضعهذا

فىالفرسبيدبابلسقطت.لقد.(.مق)955-535وجيزةفترةبعد

.م.ق953سنة

آدومالفرسفيهاحكمالتيالكيفيهَعنمعلوماتنافإّنوللأسف

التيالعلاقةإلىنشيرانالاهمية.ومنجداقليلةالاخرىالعربيةوالمناطق

فقد.الجزيرةشبهغربشمالفىوالعربالفارسيةالدولةبينمانشأت

وصفهمعرضفىاليونانيهردوتالميلادقبلالخامسالقرنمؤرخذكر

`fA-3)522داريوسلامبراطورية lقائمةبينمنكانواالعربأنّ.(.م

عبارةكانقدموهوما،الفارسيةللدولةمحددةجزيةتدفعلمالتيالشعوب

.Hdt()03.79)تالنتالفبقيمةالبخورمنهداياعن III)ماولعلطن

شمالها،وليسالجزيرةجنوبعربهمأنّماالصددبهذاهرُدوتعناهم

الثانىقمبيزساعدواقدالشمالعربباّنّعلمعلىكانهيرُدوتأنّغير

سِنةفيمصرلغزوطريقهفيفلسطينعبرالمرورفي(..مق)053-522

بأنّهمهردوتعناهمالذينهمالعربهؤلاءولعل.)5-.4.،،،(.مق525

الامبراطوريةالىجزيةاييقدموالموأنهمالخامسةالولايةيتبعون

غزةمنالساحليةالمنطقةفيالمقيمونوهمالنهر(عبرمئلا).الفارسية

التجارةدروبللعربهيأتقدالمنطقة.وهذه(III.9I;III.5)واينيسوس

لمالمنطقةهذهانبالقولهردوتواستطرد.التوسطالابيضالبحرمع

سكانهاأنيعنىمما،الاياممنيومأيفيللفرس(الضريبةالدفعتخضع

أنهمغير،الاوقاتمنوقتايفيالفرسلعبوديةيخضعوالمالعرب
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قمبيزمعفعلواكما،صداقةبمعاهدةالاوقاتبعضفىمعهمارتبطوا

عنبدلاكانتالهداياهذهبأنّايضاوقيل.مصرالىطريقهفيكانعندما

وكان.الفرسلصالحالبخورتجارةمنالعربملوكيجنيهالذممماالدخل

هـعنph'602:8291,1a-10!دفعهعليهالمفروضالجزءيدفعمنهمملككل

يتمتعونكانواالخامسةالولايةحدودخارجالقاطنينالعربأنّالواضح

فيالممَيمينخلافعلى،المباشرالفارسىالنفوذتحتيقعواولمبحريتهم

منطقةفيعليهعثرمامعيتعارضالقولهذا.ولكننفسهاالخامسةالولاية

!مص:نصههذانقشعلىعثرحيث(ديدان)العلا

شاهربنىجاشمعصرفي/سمهنقشحيدروبننير/ن

.،....عص)رفينديدلمحاكعموعبد

ناايليحانوليسديدانحاكمهوبالحاكمالمعنيأنّذكروقدهذا

اللحيانية،الدولةتأسيسقبلوالفارسىالعصرالىتاريخهيرجعالنقشهذا

منوقتفيالعربيةالمنطقةهذهمنبعضاحكمواقدالفرسبانيعنيمما

هذهالفارسيحكمماأذافيماقائمايزاللاالشكفأنّهذاومعالاوقات

تحتأصبحواأنّهماكبرفالاحتمالالآدومويننأما.بالفعللاأمالمنطقة

تقديرأقلوعلى،الخامسةالولايةضمنمنطقتهملوقوعالفاريسيالحكم

سيطرتهاالفارسيةالدولةفقدتعندماالميلادقبلالرابعالقرنبدايةحتى

مصر.على

دولةظلتآدومأنلأيقنّا?91.13eoJ)9التوراةفيجاءبماأخذناماوإذا

فيالحالوكذلك.الدولبينيتكرراسمهازالولاالعصرهذاحتىقائمة

119,.Ezra.

علىدليلخيرلهيالأردنانحاءجميعفىالمنتشرةالأثريةالخلفاتإنّ

موقعوفيالجنوبففي.أقصاهاإلىأقصاهامنالبلادشهدتهاالتىالنهضة

العصرالىتعودأثريةبقاياعلىحالمنطقةفيالعثورتمالأثري)بصيرة(
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01see-1:7791))9-8(الفارسي Bennett)المعماريةالمنشاَتانويبدو

المعروفةومنشأتهاالثانيالحديدي)طبقة(العصرسويةركامفوقبُنيتقد

0باسم Building Bوهوالجنوبفيالاخرالمهمالموقعلِخصفيمااما

مركزاالبابليالعصرفىازدهرتالتىالمدينةهذهظلتفقد،،أطويلان

الاداريالجهازولعل.الفارسىالعصرخلالالاَدوميينمدنمنمهمااداريا

الموقعفيعليهاالعثورتمالتىالخامسجرارالقرنأياديختمالذيهوفيها

الثامنالقرنمنفيهاالحياةتدبظلتالمدينةأنّعلىتدلوالمؤشرات.

الخربشةفإنهذاومع(91Bennett-1:8591))91{نابونيدعهدلى

2Trenchالمربعفيعليهاعثرالتىالمسمارية IIمجموعةمنوغيرهاهى

غيرمن،)العريقداريوساعئلاءسنةالىتاريخهايرجعالذهبيةالق!ع

الخلفاتهذهإن.(الثالثأم،الثانيأم،الأولداريوسأهوالمعروف

العصرفيالمدينةمنالجزءهذالِسودالذيالنشاطعلىتدلالئمينة

الحركةعلىتدلّالمسماريبالخطالكتابيةالخربشةإنّ.كماالفرسي

المجوهراتوصناعة.سورياشمالفيوحرانآدومبينماالقائمةالتجارية

الامبراطوريةمنالختلفةالأجزاءفيالصاغةبينماعلاقةوجودعلىتدل

الوضعكانومهما.llewxaM,22:8491(Helsop)-الاخمينيةالفارسية

المدنمنكانتأنّهاعلىيدلانوالمجوهراتالخربشةفإنّطولانفي

باللغةالخربشةتدلكما.الفارسيالعصرفيومجتمعاتهابسكانهاالعامرة

المسؤولينوعندالناسلدىمفهومةكانتالاكاديةاللغةأنّعلىا!ادية

المدينة.وتجار

هجرتأنهافيبدو،البيارةآأأالآخروهوالآدومىالموقعيخصفيماأما

هيماالمعروفغيرمنإنهكما..مقالسابعالقرنبعدفيماتتعاصرولم

..موالخاممقالسادسالقرنخلالفيهاتُمارسكانتالتىالحياةطبيعة

وجودعلىيدل)البتراء(المنطقةفىاليونانىالفخارمنبعضعلىفالعثور
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منوغيرهااليونانبلادمعالميلادقبلالرابعالقرنخلالتجارينشاط

شه(بمأ!330+أص!،4ل!ه،لأ!ثث!ول،09309-19137:936.خرىلأاانلبلدا

باسمالمعروفهالفخاريةالأياديعلىالعثورتمفقد،هذهإلىاضافة

Jar- handles4،!ولRoرأسمندميةوعلىالمشمهور)ترا-كوتا(وفخار

فيالبارثنونعتبةعندعليهاعثرالتىالدمىعصرنفسمنتؤرخلحصان

المؤرخلدىوردقد(رقيم)الساميةاللغةفىالبتراءاسمأنأألأ!.أثينا

فيعليهعثرنقشمنصحتهوثبت(tnA.7.4}IV.(،.7،)16182)يوسيفوس

حولثشىمذاهبالتوراةمؤرخواوذهب(.)ykratS,59:6591-79السيق

صيغةفي(A:31)العددالقديمالعهدفىوردالذيبالاسمالاسمهذاربط

.فراقممكانهفيالتحليلهذاانأعتقدولا،راقممدينملوكعنالحديث

لمدينة.وليسلملكاسماًالسفرفيورد

الفارسيالعصرفىالحيولِةالمواقعمنكانفقد،الخليفةلتلأبالنسبةأما

وأعيدعهدهاسابقإلىالمدينةعادت،الرابعةالسويةمدينةدمارفبعد،

واستمرتالسابقةالمدينةأطلالفوقالخامسة(السوية!ثانيةمرةبناؤها

علىوالعثور.م.قيالخامسبدايةوحتىالسادسالقرننهايةمنكذلك

شبهمعالتجاريالنشاطسيرعلىدليلهو،الكتابيةالفخاريةالخربشات

أيضادليللهوالمزججالاسوداليونانىالفخارعلىالعثورإنّكما.الجزيرة

الأردنجنوبأنيتبينتقدمماكلمن.اليونانمعالتجاريالتبادلعلى

الفارسي.العصرخلالالحيويةالحياةمظاهربجميعوينعمحيوياكان

بقبائلالمتعلقةالتوراةأسفارفيجاءماتفسيراللاهوتعلماءحاول

الاشوريسنحاريبلسانعلىذكرتالتيالعربيةبالقبائلوربطهمفيلهار

قدالقبائلهذهبأنّفقالوا..مق096سنةفىعليهمحملةشنعندما

هيوهذه.الوجودمنالآدوميةالدولةزالتأنبعدآدومفياستقرت

:523:1سفرالتكوين:حولهمالمقدسالكتابفيوردتالتيالاشارات
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نبايوت.ومو/ليدهمأسمائهعمبحسب/سماعيلبنيأسماءهذه!ا

.!.ومبسامو/ذبئيلوقيد/ر/سماعيلبكر

وممالكرقيدلمعلى"اقيدار:بنيحولrr:28-94ارمياسفراما

قيدارعشائر.كا!ظبلباملدًنبوكدرصرضربها/لتيحاصور

البركانيةالاراضيوفىتدمرمنطقةفىمضاربهاتقيملهاالتابعةوالقبائل

حتىالممتدةالصحراءوفىدمشقمنالشرقىوالجنوبالشرقإلىالواقعة

فكانوا(الجندلأدموت)دومةالكبرىالواحةسكانوأما،وبابلالنفود

(01.ص.1991طالبابومحمودوعباس)إحسان.قيدارلبنيتابعين

القبائلهذهفيهتعيمقالذيالمكانإلىتشيرلاالاسفارفيالاشاراتهذه

الوثائقأنّ.آدوممنالمنطقةهذهفىهؤلاءحشرالصائبغيرفمنوعليه،

نملكلاإننا.ئمآدوممنبالقربكانواقيدارقبائلبانتفيدلاالاشورية

ولكننا.آدومكلفوقامتدقدنفوذهمبانتقولالتيالكافيةالمعلومات

نباطواسمسكانهاعليهااطلقاقدرالأردنجنوبمنالمنطقةهذهأنّنعلم

معروفةوأصبحتنباتايو،اسمهيرودوتاليونانيالمؤرخعليهاواطلق

الاستقرارفيالانباطنجحعندما،الأنباطبأرضالمتأخرينالمؤرخينلدى

الجنوبيةيهوداحدودالىشمالاللنزوحبالآدوميينودفعسعيرجبلفى

علىيسيطرونكانواالانباطانالمعتقدومن.للنقبالمجاورةوالاقسام

مهمة،تجاريةطرقثلاثتخترقها(البتراءمنطقةالىانتقالهمقبل)منطقة

دمشق،منِالغربيالشمالإلىأدموتطريقعنالخليجمنتأتيواحدة

واحةمنشرقاَشمالاًتذهبوالثالثةمصر،باتجاهالغربإلىتذهبوالثانية

ولعلهم،التجارةبقوافلمستمرةصلةعلىالانباط()كانوهكذاتيماء.

لحسابهمالتجارةفيانهمكواكذلك.القوافللتلكالجماليؤجرونكانوا

حتى،آدومنحوالغربوفىالخليجنحوالشرقفيالطريقعلىواحتشدوا

عباس.)إحسانبالتدريجلسيطرتهمأخضعوهاثمإليهاتخومهممدوا
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.2(9.ص1991طالبابوومحمود

فلسطينجنوبالىانتقلواقدالآدوميينأن،استخلاصهيمكنفيمااما

منهاالاثريةوالشواهدادوميا،باسمالرومانىالعصرفىعرفتوالتى

عليهاالعثورتمالتيالفخاريةالخربثساتفمن:الشئبعضتفيدوالكتابية

تنحصروالتي3لاولثاصا!3!3وحتيالسولِةقأأكلأفيعرادفي

الآدوميالنفوذتظهروالتيالسادسوالقرنالثامنالقرنبينماتواريخها

Stephenالمدينةهذهعلى Hart "The Archaeology of theLand)

الفترةفىاما.المبكرالتاريخهذامنهابتداءEdom"98913,.!فى3لخه

الخربشاتفىوردتالتىالاسماءفانالميلادقبل4-5القرنبينماالواقعة

فمنهاالجزءهذافىاستقرالذيالسكانىالخليطالضوءعلىتلقيلربما

الادوميةالاسماءالىبالاضافةاخرىساميةواسماء،والعربيالعبري

.قوساسموخاصة

الاسماءمعظم..مقالرابعالقرنالىالمؤرخةالسبعبيرمخربشماتاما

ببيرالمحيطةللاراضىملاكااصحابهاكانآدوميةاسماءهيفيهاالواردة

Stephenالنقبومنطقةالسبع H! rt "The Archaeology of the

9891.134P،ا"Landof Edom.كلفىاستخراجهتمالذيالفخاراما

موساس،تلعيرا،تلمنحطه،تل،السبعبئرمنةالمنطقةمواقعمن

فيالمكتشفوالمعبدجما،تلبرنا،قدشحرور،تل،الشريعةعروعر،تل

فخار(.او)الاَدوميبالفخارالمسمىالطابعذوفخارهوقطميطهوفرت

وطولانبصيرافىعنهالكشفتمالذيالفخارويشبه.،الاردنجنوب

عليهالعثورتمماعلىالكلامهذاينطبق(كماHart,1989p.631)وغيرها

فخارية.طينيةتماثيلمن
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النخوشوالمإثار

نصالثاييىيريرا
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ثارزا

ا!خليفة!تلى

(Frank-243:3491فرانكالباحثالخليفةتلبزيارةقاممناولطن

وردالذيالآدومىالموقعجابرعصيونهوالمكانهذابانوادعى45)

أتبعثم3791سنةفيبمسحهجلوكنلسونقامثه.المقدسبالكتاب

نشروقد0491الى3891منالاثريةالحفرياتمنفصولبثلاثذلك

1فيالتنقيبنتائج 9 rA, 49109391 0 BASORناكذلكادعى.كما

حفرياتتقيماعادPraticoبراتكوانغير.جابرعصيونهوالموقعهذا

التقييم.هذالاعادةنتيجةاليهاتوصلالتىبالنتائجشككوجلوك

تتكونالمنشاَتاولهااساسيتينمرحلتينمنالموقعمنشأتتتكون

جدرانلها.م45ضلعهاطوليبلغphasء،مربعةقلعةمنفيهالمعمارية

الثانيةالمرحلةتتميز.بينماكبيرةساحهتتوسطهمنزلويتوسطهامزدوجة

phaseII)4-2الطبقةبينماالمحصورة to IV)محصنةمستوطنةبأنها

عملوقدم.06منيقربماضلعهاطوليبلغايضاًالشكلمربعة

هذا.الاولىالمرحلةوابنيةجدرانمنالكثيراستخداماعادةعلىبناؤوها

ولأ/5،ء3والحلالثسدنظامالثانيةالمرحلةجدرانبناءفياستخدموقد

3etمOf.اربععبركاناليهافالدخول،الحصنبطرازبوابتهابنيتكما

.حجرات

الاتي:النحوعلىللموقعالطبقيالتسلسلتلخيصويمكن

القلعةبنيتفقدبينا،كماPhaselا()حقبهالاولىالمرحلةطبقة-

(CasemateFortres)3يسمىمااوالجدرانصدو!

مربعةمحصنةمستوطنةعنعبارة:وهىالثانيةالمرحلةطبقات-

.م06منيقربماضلعهاطوليبلغايضأالشكل
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الداخل.فيابنيةيوجدلا..مق9القرن(PhaseII)2()حقبة

الابنية.بعض8القرن(PhaseIII)(")حقبة

.عنال(قوس)ختمالادوميةالفترة(4Phase()*حقبة)

منشأتعلىاشتملقدالمكانبانالتنويهيجب(5Phase(الأ)حقبة

.(.مق4و5القرن(PhaseVمتأخر)تاريخالىتعودمبعثرة

وفىعاليةدرجةعلىآدوميةحضارةإلىتشيرالآثريةالخلّفاتأنّ

إنكما)kceulG,8:6791-83(.النهضةعصربمثابةفهى،التقدمغاية

Gray)براتكو(قبلمنالخليفةتلفىالتنقيبإعادة Davis Pratico"Tell

-El-Khalifeh:0491-3791 A reappriasal of Nelson Gluck Exca

vations with Special Attention to the Site' s Architectural and

Ceramic Traditions" Ph D Dessertation، Harvard University

المنقبجلوكأهدافحولّحامتالتيالثسكوكبسببكاش!8391

اشاراتمنفيهالماالاطروحةهذهالىالرجوعالاثارطلاب.وعلىالسابق

جابرعصيونبموقعالموقعهذالربطالمتكررة)جلوك(محاولاتتنفي

.التوراهفيالوارد

الذيالاردنجنوبفخارميزاتلهافخاريةأوانٍعلىالقلعةفيعثر

بالفخارالاولالفخارويتصف،الشمالفخارعنبسيطااختلافأيختلف

بينهاومن.بالعجلةالفخارالمصنوعفهوالثانىاما،باليدالمصنوعالبدائي

الشفةذاتالعميقةوالطاسات،المفلطحةالتخزين،وجرارالطبخحلل

الاوانيهذهأيديمنثلاثعلىعثروقد،هذاالفتحةاتجاهفىالممتدة

الأوانيبينومن.عنالقوسالملكخادمتخصنصها:كتاباتتعليها

محلية،صناعةأنّهاغيرآشوريطرازذاتوفناجينصحون،الأخرى

فقدالخارجيةالسكانعلاقات.أماوالأباريق،القاروراتإلىاضافة

faienceالمضريالفخارومنهاالخارجفيالمنتجةالسلعبعضفيتمثلت
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


هذه،بس()المصريالحيوانشكلعلىصورتوالفضةالذهبوقلائد

ومصر.الأردنجنوببينقائمةكانتالتىالعلاقاتعلىتدلاللقى

منوأجزاءالمساميرمنمجموعةالموجوداتبينفمنسبقسإلىاضافة

قواربصناعةفياستخدامهاعلىتدلاالنخيلنسيجمنمصنوعةحبال

البرونزيةوالاطباقوالأسلحة،السنانيرمنمجموعةإلىاضافة،الصيد

وغيرها.،والسلالالقماشمنوقطحوالخرز،والمشابك

34-126:0791;,Gluck).

:البيا،ةأ!م*

،المنالصعبةيجعلهامماشديداانحداراتنحدرقمةعلىالبيارةامتقع

فيهاجرت.وقدالغربيةالناحيةمنالبتراءمدينةعلىعلومنوتطل

6591سنةفى069631191،وكذلكالسنواتفيالائريةالحفريات

منالاولالنصففىتنحصرقصيرةمدةالمكانهذافيالسكانعايق

,Beinkowiski:(Bennett,304-372:6691ق.م.السابعالقرن

فيسكانهعملصغيرةمستوطنةبأنهيتصففالموقعتمة!099،)59-،9

ملكي،ختمالمدينةحطامبينعليهعثرمابينومنالنسيخَبرهذاصناعة

qws[g")اعليهكتب br} imlk[',]md'Qos- Gabr or' Qaus- gabriاي

هذا.الاردنفىعليهعثرملكىختماولوهوجبرقوساوجابرقوس

الذي!المنشورفىالآشوريةالنقولقفىمرتينالاسمهذاذكروقد

ق.م.673762-بينمامحصورتاريخفىاسرحدوناصدره

(291:ANET)عثرالتيالفخاريةالاوانىتاريخمعيتمشىالتاريخوهذا

العصرفى.اي(المرفقةالفخارأشكال)انظرالمدينةسويةطبقاتبينعليها

Ironالثانىالحديدي Age II.المنقبةافادتلقدBennettالخلفاتانالى

الحقبهذهانالواضحمنولكن،متتابعةزمنيةحقبثلاثتمثلالمعمارية

لاحقوقتفىذلكاثبتالعصر،كمانفسالىتعودانماالثلاثالمعمارية
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"Beinkowskمربعفىوجدتاالإستيطانمنطبقتينهناكأنْالىإضافة

A..،وهوالمربع)الحفرياتمنطقةمنواحد XIIIex).

تدلبعلاماتكلهاوشِمَحثالوزناتمنمجموعةعلىعثروكما

زخرفية،باشكالزخرفمكحلةصحنعلىعثركما،اثقالهامقدارعلى

جرار،أيديمنوكسر،صِفخاريةكسرةعلىمخطوطةرسالةإلىإضافة

(.المرفقةالأشكال.)انظريدهبخطعليهاالفخاريكَتَبَ

الثامنالقرنالىتاريخهيعودفخاروجودالىالاثريةالحفرياتتشيرلم

التوراهفىالواردالاسمبينالربطفكرةرفضتفقدلذاالميلادقبل

.اعلاهانظر،(6691Bennett).الموقعوهذاالصخرة

علىالمنازلاقيمتوقد.الرمليةالمحليةالحجارةمنالابنيةتكونت

اما.التنقيبمنطقةطولوعلىالجنوبالىالثسمالمنالممتدالجدارطول

هذا.المنازلفوقهابنيتالتىالصخريةالطبقةمنفتتكونالمنازلارضيات

ناعلىالتنقيبنتائجتشير.للحريقلتعرضهنتيجةالموقعفىالحياهوتوقفت

متواضعةقريةعنعبارةكانبلالحصونمنكحصنيستخدملمالمكان

اقيمتالمنازلهذهانمنالرغمعلى،بسيطةمنازلفىفيهاالناسسكان

اليه.الوصوليصعبحصينموقعفي

دعىانفىالسببالبيارهامفىعليهالعئورتمالذيللختمكان

قوسالىيعودالختملانق.م.067سنةالىالمكانلارجاعالمنقب

King...!لQOاكجابري ofالاشوريةالحولياتفياسمهوردالذي

.ومفىآملكهرعتبابا

:ني!!طو!

عينفوق.الجيقريةعلىمطلةالبتراءمنالشمرقألىطويلانتقع

a7191;55-53:68-6791;-v:-فىموسى viiبم،Bennet)

,1990:95:32Bienkowiskiالقرنفيالمنطقةسكانانويبد
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اجلمنالصلصاللاستخراجالمكاناستخدمواقد.م.قالعاشر/التاسع

(Hartدقيقغيرالتاريخهذاانايضاويبدُ.الفخاريةادواتهمصناعة

)ff39:2991 in (Stephen Hart: Iron Age Settlement in the Land

of Edom in Early Edom and Moab Edited by .P Beinkowiski

299.39(Pفى
4ءص

ق.م.الثامنالقرنإلىتاريخهيعودمعمارينشاطأولان

المدينة.إشتملتالخامسإلىالثامنالقرنمنالمدينةفيواستمرالنشماط

،،رقم)المربعففى.،3(¶)المعماريةالنشاطاتمنحقبتينعلىلأولى

،3المرحلةمنالشماليةوالمبانى،2المرحلةمنالجنوبيةالمبانيعلىاحتوى

الموقعوهجربالتدميرالحقبةهذهانتهتان(وكانالمرفقةالخططات)انظر

.الزمانمنمدّةبعدها

مدّةمنالشامبلادفيمعروفاًكانفريدبتخطيطالمدينةتميزت

بانهايظنالمسماريةبالكتابةموشومةلوحةالموجوداتبينومن.وجيزة

-zcoteP,12:8491(.(ق.م)522-486الاولداريوسعهدمن

;13,22-91:8491(ye11aD،أوائلفيالمكانهجرواقدالناسبانممايؤكد

سبق(.فيما.)انظر.مقالسادسالقرن

لتلالنشاطلفترةمعاصرةًكانتلطويلانالمعماريالنشاطفترةأنّ

تشمكلكانتالمدنفهذه.(.مق6الى8القرنمن،)أيالبيارةوأمالخليفة

.انالتوراتينالدارسيناربكقدذاتهبحدوهذا.الاردنجنوبتاريخ

القرنالىايالأولالحديديالعصرالىتعودمدنمنالاردنجنوبخلو

صوابفىيشكونالدارسينجعلتالميلادقبلعضروالثانىعشرالثالث

لهاقصصمنشملتهبماتتعلقنصوصمنالقديمالعهداسفارفىجاءما

.المتقدمالتاريخهذاالىتعودبآدومعلاقة

Stephenمقالة)انظر Hart: Iron Age Settlement inthe)
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Land of Edom in Early Edom and Moab . Edited by

.P.39(Beinkowiski2991 P

والتغير:النمومنمراحلباربعالمدينةتاريخمر

والطينالترابعلىللحصولالمكاناستخدم.الاقدم:الاولىا!لرحلة،

.(المنطقةهذهمنبالقربيسكنونكانواالناسولعل)

الصخريةالطبقةفوقالاولىالاستيطانملامحبعض:الثانيةا!لرحلةَ

رالطينية.الحجريةالمفضأتبعضاعتلتهاالتي

مستوياتووجود،وإتقاناًرونقاًاكثرالبنيةتبدوا:الثالثةالمرحلةُور

8صْ-أ،،صَا،-!به!صنجص!-ء!-(لم!َء.صمختلفةمعمارية

-،!؟.اءْ".صالقائمةُللعمارةمختلفةواضافاتبناءاعادة:امةالراالمرحلةء1ص

الاخرى،.مق9او.القرنالىتعودالمراحلهذهاولىانبيناوكما

هذهعلماًانق.م.6القرنالىوالاخيرة7-8القرنالىتستمر

اعتمدتالتىالاولىالمرحلةتواريخخاصة.تقديريةالاهىماالتواريخ

الىخِعودتاريخهبانيعتقدكانالذي(النقب)بفخارالمسمىالفخارعلى

فائدةلاانتبينانبعدلاغياًاصبحالتاريخهذاانغير..مقا-9"القرن

النوعلهذاالناساستخداملانالاثريةالطبقاتلتأريخعليهالاعتمادمن

(24Pratico-23:8591)الحديديالعصرطوالامتدقدالفخارمن

(Hart)44:9891،فقطواحدقىنلفترةسكنالمكانان.والاعتقاد

المسماريةالخربشةفيهاوجدتالتىالرابعةالمرحلةلطبقةهوالمؤكدفالتاريخ

عامرةظلتطويلاناناي.اعلاهبيناكماالاولداريوسالىتعودالتى

.الميلادقبلالسادسالقرناواخرحتى

:بصير!!

كم.4بعدوعلىالطفيلهمنالجنوبالىكم.22بعدعلىبصيرهتقع

الصحراويالعقبةعمانطريقمنالغربالى
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الىالمدينةانقسمتفقد،بتخطيطهافريدهبصيرهمدينةإنّ

التخطيطوهذا.السفليالمدينةوضاحية،العلياالمدينةضاحية:ضاحيتين

مرتعصرأزهىإن.الميلادقبلالثانىالالففىالشامبلادفىشائعاكان

العلياالمدينةفيأقيمفبينماcالميلادقبلالسابعالقرنفيكانالمدينةبه

المدينةفىبنيتوالعاديةالعامةالمبانيأن!ءك!نجدAالمقدسوالحرمالقصر

AreaD.السفلى & Bكان.القلعةاوولبالمنطقةلتحيطمدتوقد

الاشورية.الدولةانتعايقعاصرتالتىالفترةفيالمدينةانتعايق

(901:7791}9(,Bennett).م.قالسابعالقبرنطوالازدهارهاوامتد.

إنّ.المدينةنمومعجنبالىجنباوالتزايدالنموفيالسكانعددواستمر

للأشوريين،آدومتبعيةخلالكانالمدينةشهدتهالذيالمعماريالنشاط

العصر.ذلكخلالالاردنجنوبفيحلالذيللازدهارمؤشروهذا

واالوظيفةمعرفةمنيتمكنولمالمنقبيتوصللمالانوحتى

)المدينةالقلعةمنطقةفىالقائمالاولالمبنىبنىاجلهامنالتيالاستخدامات

لافالأمر.معبداامقصراكانفهل!ولأ14)ثط!!ببالمبنىالمسمىالعليا(

اصحبتعبيرأو،نسبياكبيربناءعنعبارةوالمبنى.تحليلإلىيحتاجيزال

منأساساتهبنيت.ك!7738مساحاتهابلغتالمبانيمنمجموعةفهو

التىالمنطقةرفعتالبناءباقامةالبدءقبلانهويبدو.م3عمقعلىالحجارة

فوقالبناءبنىوبعدها،مرتفعاتلاًلتصبحبالتراببطمرهالهخصصت

اساسيتين.تاريخيتينبمرحلتينتارلِخهفيمرالبناءأنّ.ويبدوالترابىالتل

Bennett,1937:1979a;1957;1977;1938))Bالتىالسفلىالمدينةأما
تاريخيةفتراتثلاثإلىالمكتشفةمبانيهاتعودالقلعةمنالغربألىأقيم!

اهمها()وهومنهاالثانىتاريخيعود،تاريخيةحقبمنأصحبتعبيرأو

منمجموعةعنالكشفتمالحقبةهذهومنق.م.السابعالقرنإلى

tridacanaالمزخرفةالصدفهمنهالخلفات squamosaالطابعذات
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بصورجدرانهزينتمستوردبعضهاالفخارمنوكسرالفينيقىالسوري

Pennett,1977:1-1071.1P};1057:1-51{1.4-والأبقار.العجول I)

,(15.01:8(fig.

العاشربالقرنيبدأالمدينةتاريخانافادتقدللموقعالمنقبةانومع

السابعالقرنقبلبدأقدالمدينةتأريخأنفىقناعةايلديناليسفانه..مق

:P.Beinokwiski..مق the Land of Edom in Early Edomand))
baoM.401(Edited by .P Beinkowiski2991 Pفقدسابقااسلفناكما

آدومعاصمةالتوراهفىالواردةوبصرةبصيرهبينماالربطالبعضحاول

.مؤكدةنتيجةالالوصولدون

مرحلةمناكثروجودعنأبانتالاثريةالحفرياتأنهارتابانوقد

الىاضافة.(مراحل3المدينةاجزاءبعضوفي)معماريةواحدةتاريخية

اوردنااننامع،والاضافاتالتغيراتمنبعددمرتالابنيةمعظمفإنذلك

غيربذاتهاطبقةكلتاريخانغيرالطبقاتهذهلبعضالتواريخبعض

.م.ق6الى8القرنبينمامحصورةفإنهابيناوكما،بالتماممعروفة

.(Hart1989:12Bennettl977:9-10)

ل!الىالغربيالجنوبإلىالواصعة!الى!المنطقةابنيةطبيعةتبدوبينما

المنازلمنعددمنتتكونعامةمبانيطهـبكونها-المندمنالشرقيالشمال

وبرجهاالمدينةبوابةجوانباحدعلى!ا.نطقةتشتملبينما.الخاصة

فىفتقعالتذكاريةالمبانياما.(المرفقالشكل)انظرالمدينةسورمنوجزء

منخلاتعلى،القومعِليةَتخصانهاتخطيطهامنويبدو،شأالمنطقة

المرفقة(الاشكال)انظر.!!والمنطقةابنية

ءفيخه

الحديديالعصرإلىالغربيالطرففيتمكَلكشفهاألتم،الطبقاتتعود

انهغير،تنشرلمالموتعهذافيللحفرياتننهائيةالتتاربران،ومعالثاني
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Bertonالعصر.هذافىالمهمةالحصوناحدىيشمكل MacDonald)

991Ammonلمحط Moab & Edom, Al Kutba, Publishers Amman:

خنازيو!خوبة

الاشارةعليهنقشمصريجعلعلالموقعهدافىالكئسفتم

الفرعونايامقاماتصالوجودالىيشمير)انوبيس(للالهالهيروغليفية

(Berton.(.مق21ا-r)القرنالثانىورمسيسالاولسيتيالمصري

MacDonald : Ammon Moab & Edom , Al Kutba, Publishers

(4991Amman

ير!غلول

Stephenالبريطانيالطالبالموقعهذافىبالتنقيبقام Hartوذلك

وقدالاثارفيالدكتوراهدرجةعلىللحصولاثريةمادةاعداداجلمن

المكانهذافىوهويمنقبفصلينفامضىالاذنالاثاردائرةمنحته

علىالبتراءمنالجنوبالىدلاغهواديرأسعندغريرة))8791(.تقع

قمةالموقعاحتلوقد.عربةوواديالجبليةالهضبةبينماتصلالتىالطريق

case-المزدو!الجدراننوعمنبالجدراناحيطتانهايبدومرتفعة

منعددمنيتكونإ-ايخةاوسطكبيرمنزلعنالكشفء،!ثوامكن

الىقسمتهاالتىاَلاعمدةتتخللهامكشوفةساحةتتوسطهاالتىالحجرات

الجنوبالى.الشماليجانبهاعندمرتفعة()برندةلها،متساويةغيراقسام

تمكما.والاستعمالاتالاغراضمتعددةاخرىمبانىتوجدالبناءهذامن

الاخرىالمعالمبينومن.المياهفيهاتجُمعالتيالابارمنعددعنالكشف

منمراحلاربعالىتعرضتقدالمبانيبعضانتبينوقد.القبورمنعدد

بينماالحديديالبصرالىمنهاوالثالثالثانيوالأوليعودوالتبديلالتغير

Archaeology.الانباطعصرالىالرابعيعود of"+.؟ءStephen Har;
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9891theيم) Land of Edomفخاركسرةعلىالعثورتموقدهذا

'Ram،إيلرامأكدمةحفرعديهالخمخربشة( ilفيمثدهاوردوقد

الاسماءمنهوالاسمهذاانويبدو(Harding)59:7191الصفويةالكتابة

علىالعثورتم.كماالجزيرةشبهشمالوسكانالاَدوميينلدىالشائعة

nrlنر2-ولrtا-نرتعليهكتبختم Jنورة:القراءةفسرتوقد(

هونورلبينما،الايامهذهشائععربياسمنورة.والاسمنورل(ابنة

قديما.الصفويةالاسماءبينشائعصفوياسم

Khirbet()عشرااشراءخهـبة Ishra

الىوتقع،الشوبكمنابخوبالىكم5بعدعلىالخربةهذهتقع

نوعمنانهالموقعهذامخلفاتمنيبدوا.سمخعينمنهاالجنوب

منهىالارضوجهعلىالظاهرةالاثارمعظم.الاردنجنوبالحصون

العصرفىبنيتاساساتفوقاقيمتانهاغير،النبطيةالعمارةمخلفات

Hartالخربةهذهفينقبمناولكان.الثانيالحديدي and Falkner

49سنة)في AامالمعرفةبسيطةمجساتبعملقامااحيثICهذهكانت

الفترةمنالسكانعيشاستمراريةعلىالتعرففىتعينسوفالخربه

فياخفقاانهماغير،صحيحاذلكانتبينوقد.والنبطيةالآدومية

Stephen:التنقيبلنتائججيدتحليلايالىالوصول Hart)

the, archaeology of the Land of Edom " Ph D dessirtaion

.(55.Univ.of Macquarie 9891 p

Khirbet:ا!منهيطةولخربة Al Megheitah

الطريقعلىصدقهقريةمنالغربالى.كم2بعدعلىالخربةهذهتقع

بينما،عربهوا،ديالىالغربوالىدلاغةواديبينمايربطالذيالحالى

علىعليهاالمقامالهضبةفوقمنالموقعيطل.منهاالغربالىمعانتقع

حجريةبجدرانمحاطةابنيةثلاثبوجودالمكانويتميز.صغيروادي
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تخزينهوالخربةهذهتأسيسفيالسببانيبدو.معظمهاتهدمضخمة

خلفه.المياهلحجزاستخدموسد،الابارمنعددلوجودوذلكالامطارمياه

عينوهىكم.2بعدعلىالغربالىيقعالدائمةللمياهمصدراقربان

Stephen.صدقه Hart: The archaeology of the Land ofEdom)

(.11.57Ph D dessirtation P

الكلا:-أم!بكجه-السليء

وهماجمالووافىيهيزشوافىيبينمابصيرهسبالقربالسميتقع

بعدبهتقملمالموقعهذاانلهالمؤسفومن.خنيزيرهواديمنفرعان

إلىتعودالتيالمهمهالمواقعمنأنهثبتقدبانهعلمامنظمةاثريةحفريات

الصخرمنوالمنحوتةالمبنيةالمعماريةالملامحللنظرالملفتومن.العصرهذا

وهو،بالخندقعليهيطلقمااهمهاومن،المدينةمخلفاتمنهاتتكونالتي

شقيبينالمنحصرالوحيدالممروهوبالصخرمنحوتدرجعندعباره

الكثيروهناك.البتراءفيالموجودالسيقويشبه،المدينةالىالموصلالوادي

المنتشرةالكثيرةوالابارالبوابةمنهاوافيةدراسةالىتحتاجالتىالمعالممن

نحتتالتىالمنازلمنالعديداليهااضفالمدينةمنمختلفةاماكنفي

منبإستكمالهاالاخرىاجزائهاواتمتالطيعىالصخرمنمنهاأقسام

علىالمطلالمرتفعفوقبنيالذيالبرجالنظريلفتومما.كذلكالحجارة

:M.Linder.المدينةبوابة in Early Edom and Moab Editedby)
.P.143(Beinkowiski2991 P

وهىالبتراءمنالشمالالىاكم.5بعدعلىتقعيم:البك!ه*

بالصخرمنهاجزءنحتتالتىالابنيةحيثمنماحدالىالسلعتشبه

هذاعنالكثيرالشىءنعرفلازلنالا.الحجارةمنبنيالثانيوالجزء
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الموقععنكذلكالقولويمكن.الاثريةللدراسةتعرضهعدمبسببالموقع

وكذلك.(Ibid).طولانمنالشمالالىالعلا(الواقعةام1وهوالثالث

Russellافدانحمراوخربة،افدان،أوادي Adams : in Early)

modE.177(and Moab Edited by .P Beinkowiski2991 P

وخريطةالاردنجنوبفيالواقعةالاثريةبالمواقعقائمةاضفناوتدهذا

والخريطهَ(القائمةانظرعليها.)المواقعهذهمكانتبين

خلالمنأكانتسواءالمنطقةفىتمتالتىالدراساتمعظمإن

الىتعودالحديديالعصرإستيطانفترةانأكدتالحفرياتامالمسوحات

قبلالثامنالقرنحوالىفىابتدأالنشاطمعظموأن،الثانىالحديديالعصر

منالتوراتيونالكتابحاولهمامعكلياًتتعارضالنتيجةوهذه.الميلاد

العصرالىيعودالاردنجنوبفىالحديديالعصرمواقعتاريخبأنالقول

القديم.العهدباسفارجاءمامعالتاريخهذاليتطابقوذلكالاولالحديدي

أوائلفىكانالاردنجنوبمنالجزءهذاالىاسرائيلبنىدخولأنوهو

.الأولالحديديالعصر

منجمعهتمالذيالفخارلمعظمشاملةبدراسةهارتقاموقد

هذااثباتمنفيها-لكنمقارنةدراسةواجرىوالحفرياتالمسوحات

Stephen.مهيخرلتاا Hart : The archaeology of the Land)

Edom " Ph D dessirtation, the Univ. of Macqua

!.9891 126p
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النقوش

الكبيرةالمجموعةعلىالعثورتم..مق/السادسالثامنالقرنآثارفمن

آدوممنمختلفةأنحاءفيأصحابهااأسماءتحملالتىوالأختامالنقولقمن

عثرالذيالختممنها،آدومتاريخكتابةاجلمنمهمهالمجموعةوهذه،

:لقوسجالاسهعليهنقشوقد.م.قالسابعالقرنمنالبيارهامفىعليه

11.آدومملكجبرلأ"لقوسالاتىالنحوعلىقراءتهويمكن،ك!*كو*ملك

واشوراسرحدونالاشوريالملكنقوشمنلنا!روفاطكهذاواسم

الميلافى.قبلالسابعالقرنمنالاولالنصفمن،نجعلبنى

الخليفةتلفيأيضاًالعثورد،سأ،ص!ولولء!(.تم04ّ-993:669؟أأكللا.ا!،فى)

ln/'3*14بختمختمتكلهافخاريةجرارأيديمنيد12على bd'

'hmalوللأسف.الملكخادمعنلقوستخصهملكعبدعنللقوس

هوالختمهذاتاريخيكونأنالمحتملومن،الملكهذاهومننعرفلا

b3891,kceulG.6(,91:3-ق.م./السادسالسابعالقرن fig)علىوعثر

'lmlklbختم،وهوبصيرهفىأخرختم ' bd hmlkالملكعبديخص

سامىغيرالإسموهذا(،لتواايكثالأدأعليهمكتوبالثالثوالختم

الأصل.

..مق/السادسالثامنالقرنالىيعودالأردنجنوبفىالمدنتاريخأن

أزهىمنتعتبرالتىالفترةوهى.الاشوريةبالفترةعليهايطلقماوهي

الأعمالسبقأماإلى)بالاضافةذلكأيّدوقد،آدومتاريخفيالفترات

حتىالممتدةالجبليةالسهوللمنطقةالاثريالمسحوخاصةتمتالتىالأخرى

كم21والجنوبإلىالنَسمالمنكم42طولهايبلغوالتى،النقبراس

وعن،كبيرتينقلعتينعنالمسحفريقكشففقد.الغربالىالشرقمن
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مختلفا.موقعا37الاستيطانمواقعبلغتوقدمشابهةاخرىمجموعة

ويبدو(Hart,1968c:15-85)..مقالسابعالقرنإلىيعودمعظمهاوتاريخ

منالممتدةالتحصيناتلسلسلةاستكمالاكانتالمواقعهذهمعظمأنّ

يقومأنّالمستبعدمنأنّهخاصة.الجنوبيةالمنطقةهذهإلىآدومشمال

المنطقةأمّا.فيهاالأمطارهطولوقلبمالشمحوذلكبالزراعةسكانها

53عنيربوماعلىفيهاعثر/فقدوالطفيلةالحساواديبينماالمحصورة

Ironالثانىأوالثاني/الاولالحديديالعصرمنموقعا -I II or IIبدأوقد

الموجودةالمواتعاهمهاومن،التاريخهذامننصِفهممنيقربماتاريخ

21(،أ)رقمكركارجمالىاضافة،42رتمالبّنواديمنالغربفى

الشماليوالحبس.72117()رقموالمقصV(18البروص)رقموخربة

1-,dlanoDcaM,8317-916:0891Banning,Pavlish)
رقمالديرمثلالمواقعمنمجميرعةعلىاللعبانواديفيسُجلولَد))77

ورجم1،31رقمخاغْص.سووادي482رقملرهاويقلمورجم367

jمno,117:8291-32(Roller,جاعصكا/ (MacDonald, Rollمواقعهناك

منكثيراًأنّوالملاحظ.عليواديفىالثانيالحديديالعصرمنأخرى

الازدهارفترةفىالبلادعنللدفاعأقيمتبأنّهاتميزتالمواقعهذه

علىشجعمما،البلادبهنعصساالذيالاستقراربسببوذلك.الاشوري

آدوممنيجعلمما،آدوماستقراراشورمصلحةمنفكانالاقتصاديالنمو

تأمينوبالتالىوحمايتهاالاشوريةالمواصلاتطرقتأمينعلىقادرةولاية

الاشوريةللدولةآدوماهميةالىتشيرالتىالأدلةإنّ.التجاريةالقوافلطرق

عهدفيالاشوريةالدولةوثائقمنتلمسهايمكن.م.قالسابعالقرنفي

.م.(ق685-966و)اسرحدون(و)اشوربنيبعل(من)اسرحدونكل

التالى:النحوعلىوهي

خر/لا/لطرفعبر،و/لمنطقة)هاتيبلادملو!/ستدعيتلقد
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ملكً،مناسهجبيل،تايره)ملكبعلو:ين،الت،)/لفرلململنهرمن

سل-بل،موأبملكموسوري،/دومملكُبريهـج!قوس،يهوذلم

/سهبا،ملكيلمكرونملكَ/كوسوعسق!وق،ملك،متنتيغزةملك

موروناسمسيملكُبعل/بيد/رولمملكُبعلمتاق،ببلوسملك

منملكا13-و/سدودملكُملكيخي،لمعمونبيتملكعيل،بود

منىملكا/لى33/لبحر/ضافةعبرقبرصمنملولًهو.ا.../لساحل

قدجميعهم/للوكهؤلاءأن.و/لجزرو/لساحل)/لحثيين،هاتى

وتحت،أحكمومنهاأقيم)حيثنينوه/لىيرسلو/ْأنمنهمطلبت

و/لأعمدة،كبيرةب/خش!،قصريءلبناءبنا،مو/دصعبةظروف

/نتابممن،و/لصنوبر/لارزخشبمن/لرقيقةو/لألو/ح،/لطويلة

لتصبعطويلةسنو/تخ!ولىنمتو/لتي،/لجب!ية/للبنانيةسير/ر/

في/لخلق،)...مو/قعمحاجرهممنوكذلكُ.وقويةطويلةأخشالا

منمصنوعةشيدو،وسوu/)..:/لمخصبة/لالهةتماثيل،/لحبال

أو/لجيري/لحجرمنأعتاب،/بز/زتو)/لمؤنثة،/لق/سن!حجر

هيرقجيوحجر)و،/لالوحجرمنوصغيرةكبيرةلمسنانحجر

TENكل!،3)192بالي

تزويدلاشورالتابعينالملوكمنملككلعلىأنيتبينالنصهذامن

نعرفلاونحن.(القائمةفىذكرماإلى)اضافةالعاملةبالايديالملك

ما.وعلىالمطالببهذهالامبراطوريةتزويدفيأمورهاآدومتدبرتكيف

الملكعهدوفي.الممالكهذهعلىعبئاتكنلمالمطالبهذهفإنّيبدو

العسكريةحملاتهفيآدوماشتركت.م،ق668-632اشوربنيبعلأ

جاءحسبمامصرضدالملكهذاوجههاالتىالاولىالحملةففى.الختلفة

جمعبأنّه(ختمه)علىبنيبعل،اشور1ذكربحيث(رسام)ختمنقشفى

تلكحملتهفيوالداخلوالجزر،الساحلملوكمنملكا22معه
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.492(ANET3)ذكرواالذينانفسهمهم22الالملوكهؤلاءكانولو

الحملةتلكفىشاركالذيالآدومىالملكأنّلنايؤكدفهذاحالختمفى

،ندابعمىالمكلعمونالاخرينالملوكالىاضافةجابرقوسهو

،المجاورهالممالكفيالملوكمنعاصرهمومن،)موصوري(ا!كوموأب

هؤلاءالأشوريالملكوصففقداشورملكتبجيلفىالملوكعادةوعلى

قصدأنّهاو،خدمهبانهمتعنىلاهذهوخدمهبانهملهالتابعونالملوك

رئيص!الىرسائلهمالكبارالموظفونختمفلطالما،قيمتهممنالاقلال

اقدامك.ومقبلالمطيعخادمكالتقليديةبالخاتمهالدولة

الملوكعكسعلى،الاشوريةالدولةمعوفاقعلىآدومظلت

وأ،عروشهمعنخلعهمالنتيجةفكانت،ضدهاثارواالذينالاخرين

فترةمنآدوماستفادتلقد.اشوريةولايةإلىمملكتهموتحويل،نفيهم

الختلفةالولاياتعبرالبضائعنقلفىالتجاريةقوافلهافانتعثستالسلم

بعلبنىاشورحملةنقشمنجلياهذا.ولِظهرالاشوريةللامبراطورية

:يوتىء"!ر12العربملكضدالعسكرية

هزمتهوقدءجيشي/ستدعيتوعشتار/شور/لالهمنوبوحي

مدنgiru/لفي)..،قنو/تعدةفيهوشققت،دمويةهزيمةشر

بيتفيلبرودو،ممرفي،اَدومفي،كساي!،)هرتا)و،ري/سا

و/خرجفي،سعيريفي،مو/بفي،حور/نيامقاطعةفيعمكلن

/لعرببلادسكانحطمت/لعركةفي.صوبامقاطعةفي،هرج

/لىفر،/لقوية/سلحتيتصله/نقبلفرولكنه،معهثارو//لذين

ب!ود/لىوحدهوفريوتيوخادع،أحرقوهملقد.بعيدةمنطفة

.(893ANET-792).نباتى

الىالسوريةالصحراءفىالمنتشرةالقدريةقبائلمنكانيوتىأنّيبدو

وعمونموأبمنطقةالىبعضهاويصلدمشقمنالثسرقوإلىالجنوب
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(Bartlett،فىاء-53:979تيماءمنطقةالىالسعوديةشمالوالى()وفلسطين

المعركةمنجزءاًانالىاذنتشيربنيبعلاشورحوليةإنسابقابيناكما)62.

قدمتقدآدومأنّنستبعدلاونحنآدوم،منالمنطقةهذهفيدار

فيترغبلااوترغباكانتسواءالاشوريالجيشالىالمساعدات

.المساعدةهذهتقديم

منالتىآدومتاريخترسمالتيالوثائقخيرهيالاشوريةالحولياتان

خاصة.الاخرىالوثائقمنبكثيرأفضلبشكلعليهاالاعتمادالممكن

،الاشوريللنفوذخاضعةالشامبلادفيهاأصبحتالتىالفترةمنإبتداء

وخلال.م.ق732سنةالثالثبلاسرتجلاتالملكحكمخلالوبالذات

ذكرتفقد..مق0665/65سنةبينماآدومعلىبعلبنىاشورحملة

مالكقوس،وهمالفترةهذهخلالآدومنِنملوكثلاثةالأشوريةالحوليات

جابريقوسو.م.ق107(فىعامو(او)ايارايارامو.م.ق732فى

بشكلجمدناو!د(.بنيبعل)واشور(حدون)اسرحكمضرلحكمالذي

العثورتمالذيالختمعلىوجداسمهلأنّ(جابري)قوساسممنقاطع

فيآدومحكماآخرانملكانتقديرأقلعلىوهناك.البيارةامفيعليه

:الفترةهذه

،امو((و)ايارمالك)قوسالملكبينماترتيبهياتيآخرملكووج!

يالديناليسانهلهيؤسفومما.جابريقوسبعدملكاًاخرهناكولعل

)قوسللملك،خلافاالثلالثةالملوكهؤلاءمنكلحكممدةلمعرفةوسيلة

طويلة.مدةحكمأنّهفيبدو،(جابري

الملاحظمنولكن،الواحدةالعائلةفىمتتالياوراثياالحكمكانلقد

كثرةإلىمردهذلكولعل)الملكأباسمتذكرلاالاشوريةالحولياتان

الحولية.طوليستدعيالاباءفذكر،حوليةكلفىالواردةالملوكاسماء
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المكانيخصفيماأمّا.الملوكتسلسلذكربهايقصدلمالحوليةأنّخاصة

الذيالمكانهوأنّهفيهشكلافمماالآدوميونالملوكفيهيقيمكانالذي

غيرهذاكانوإنبصيرهباسمحالياالمعروفهولعلهابوزرهباسمورد

الاشورية.الحولياتفيتذكرلمانهاخاصة.مؤكد

هوكمافلسطينمنالجنوبيالقسملتشملآدومحدودامتدتلقد

كما،عرادموقعفىعليهاعثرالتىظكخاصةالاثريةالخلفاتمنواضح

الموقع.هذافىعليهاعثرالتيالفخاريةالخطوطةعلىالكلامعندوضحنا

واله،الآدومييناوآدوماسمفيهايردثلاثفخاريةمخطوطاتإلىاضافة

هذهبينومن.آدوميةشخصياتأسماءفيهايرد.كذلك(قوس)آدوم

التالى:النحوعلىوردتعسكريةاوامررسالةالفخاريةالخربثسات

ماإذ/نقب-رماتٍإلىقناهودعرلممنلملجندمنفرقةرساللا

!./لاتجاههذ/فيدوملَمتقدمتماوإذ/.ذلكً/لأمرتطلب

بأنّهافقيل،،قناهبهأالمقصودالمكانحولالاثاررجالاختلفوقد

فيالقينىواديرأسعندالواقعةغزيهخربةباسمالمسمىالموقع

إلىالطيبخربةبالمسمىالموقعأو.عرادمنالشرقى/الجنوبالجنوب

باسموردالذيالاَخرالموقعيخصماأما.عرادمنالشرقيالشمال

أنالممكنمنمكانأوللأنّه.غزيهخربةأنّهاايضافقيل،نقب،أرمات

.الاتجاهبهذاالهجومالآدوميةالقواتحاولتلوفيماللهجوميتعرض

محضاعسكريايكنلمفلسطينجنوبفيالاَدوميالوجودإنّ

منجرةيسلمأنالياشيبمنتطلبعرادمن12رقمالفخاريةفالخربشة

،عنال)قوس(اسمهلمدو(ما)علىشخصإلىالدقيقمنومكيالينالزش!

ويعودأيضاالخليفةتلمخربثساتفىالآدوميالاسمهذاوردوقد

ضمنآدوميةاسماءعليعثركما..مق/السادسالسابعالقرنالىتاريخه
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منالغربإلياكم2تبعدالتيالملحتلفيعليهاعثرالتيالاسماءقائمة

لملمخلفاتمشمابهةالاخريالماديةالخلفاتمعظمانالىاضافة،عراد

وام،وطويلانالخليفةتلمنكلفيعليهاالعثورتمالتىالادومية

.البيارة

مشابةموادعليالأثريةسوياتهااحتوتالتيالاخريالمواقعومن

الاصل؟الآدوميقوساسمعليهنقشختمضمنهاومن،عاروعيرموقع

علىعئرعرادمنالجنوبإلىأكم5بعدعلىالواقعةقطميطخربةوفي

موقعإلىاضافة.الثانيالحديديالعصرمنآدوميةتقديسشواهد

تلمنالغربالىكيلومتراتبضعبعدعلىيقعالذيموساس()ميشايق

المتعارتبالأسلوبولُونَّزُيّنصغيرفخاريتمثالعلىفيهعثرالذيالملح

عليهاعثرالتيالاخرىالفخاريةالموادالىإضافة.الآدومىبالتلوينعليه

الاردنجنوبفىالحضارةوحدةإلىمؤشراتهذهكل.0عارتلفى

النفوذإلىبالأضافة،الاَدوميةالفنيةالمدرسةواثرفلسطينوجنوب

عرادفىعليهاعثرالتيوالنقولقالخربشاتمنالمؤكدالواضحالسياسي

العصر.هذاألىالعائدةفلسطينجنوبمواقعمنوغيرها
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منالفاالفصلى

نهيالرا
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نهيالرا

كانتالتىالديانةمعرفةفيتسعفنالاوالكتابيةالأثريةالخلفاتإنَّ

موآبفياخوانهمديانةعنديانتهمإختلفتوهل،الاَدوميينعندسائدة

فيالمنتشرةالديانةعنتختلفلمانهاالقولالىنميلولعلنا.واراموعمون

واسرائيليهوداأن.علماجوهرىِغيربسيطااختلافاإلاالشامبلادجميع

وسعير.آدومأرضهوأيهوا،الههمموطنبأنّاقراقد

واالاَدوميهالمواقعفيكشفهاتمالتيالمعماريةالمعالمبعضفمن

الدينية.الصفةذاتالمبانيبعضعنالكشفتمآدوميةبانهاعليهاالمتعارف

وصفهمعندمقصودةغيرأخطاءفيوقعواطالماالأثاررجالأنّعلما

ساحةوصفتفقد.مقدساوحرممعابدبانهاالمعماريةالمنشآتلبعض

سنةفىكشفهاتمقدما72قطرهابلبئضخمةحجريةبجدرانمحاطة

330+(أءأع.4مقدسحرماومعبدانهاعلىالبتراءمدينةخارج01

,2(PL. V67,!ع-jConway1903:573بناءتقديراتهمفينشكاننامع

.المقدسالحرملهذاوصفمنلسانهمعلىجاءماعلى

طبيعةفيبصيرهقلعةفيتمتالتيللحفرياتالمكتشفونشكك

قالت.فحينامربعامترا00402منمايقربمساحتهبلغتالذي!البناء

يزالولا(.Bennett)67-63:7891قصرأنّهاخروحينامعبدبأنّهالمنقبة

.الحفرياتمنمزيدإلىتحتاجالمنطقةلأن،استعمالاتهحوليحومالشك

منبالقربآدومعاصمةبصيرهفيمعبدعلىنعثراننتوقعكنا

الجارميشمعالمؤابيالملكلوحةفىذكرالذيالوصفيشبهمعبد،القص

منبالقربكموشللالهمعبدااقامانهأميشع،ذكرفقد.لآدومالشمالي

فيبناءعنالكشفتمفقدالاَدوميبالمعبدنسميهأنيمكنماأمّا.القصر

جنوبفيعرادتلمنكم.01بعدعلىالواقعةقطميطهوفرتموقع
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مواصفاته.هيوهذه.فلسطين

حجراتثلاثعن،عبارةمتكاملواحدمبنىمنالمعبديتكون

الحجارةمنمبنىحوضبهاأخرىساحةأمامهاعامةساحةتتقدمهم

دمىعشرحوالىعلىالعثوروتم.ضخمصوانىحجرمنوجزءومذبح

الاخرىالفخاريةالدمىمنعددعلىمعهاعثرحواملنساءًتمثلطينية

والاخرىانسانيةاشكالٍيمثلبعضهامختلفةباشكالالمزينوالفخار

ومن،قرونبثلاثةمتوجةالالهةوتمثلالدمىهذهمنواحدة.حيوانية

المحلىالفخاركسرَمنوكثير،برونزيةوأدوات،ختم:الاخرىاللقىبين

المعبدهذاويشبه(tieB.102:8591-2Atieh-.)(الاَدوميبالفخار)لمسمى

المزاروتلعلابديرالمكتشفةالمعابدمنكلفىعامهبصفةالكنعانيةالمعابد

النقبمنطقةفىالمنتشرةالآدوميةالمواقعمنالمكانهذاواعتبِر.وتعنك

فلسطين.جنوبفي

نعتبرهأنيمكنمبنىأيعنتكشففلمطولانفيالحفرياتأما

تمكما،فقط.مذبحعلىبالعثورذلكعلىالمؤشرواقتصرمعبدا،

وهذه.الفخاريةوالمباخرالمذابحمنمجموعةعلىالخليفةتلفىالعثور

سوريا)فيالقديمالشرقمنطقةفىعليهاعثرالتىالمباخرتشبهالمباخر

القرنوحتىالسابعالقرنمنشيوعهاتاريخيمتد،التيعامبوجه(والعراق

المعابدعلىاستعمالهايقتصرلم)المباخر(المذابحهذهانعلما..مقالرابع

وحدها.

ارتفعتمباخرعنعبارةيبدوفالبعض،المباخرهذهطرزتعددت

علىفتحاتبوجودالاخرالبعضتميزبينما،ارجلثلاثةفوقاجسامها

الشكل.برميليفهوالاخرالبعضاما،جدرانهافيفتحتنوافذشكل

)بلا(فحلطبقةفياكتشافهتمماالمباخرهذهوأحدث،صندوقيةواخرى

.المزاروتل،الفارعةوتل،.السعيديةلتل.اضافة
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الاردننهرطرفىعلىشائعةكانتالتيالدينيةالمؤشراتمنهيوالدمي

منبالقرباكتشمافهاتمدمىثلاثهذهومن.الحديديالعصرفي

الدمىهذه،رأسهاعلىطبقاًتحملمنهاواحدةكلوجدتبصيرة

بينيحملكانبعضها،فلسطينفيشمسعيِنفيوجدتلاخرىمشابه

التنبورينآلةانّهااو،الخبزمنرغيفيمثلإنهقيل،مستديراشكلايديه

Glueck,1973/39:23-739.86.19;1970:581-الموسيقية and fig)

(j;88 Dornemann1938:631عشتروتللالهةالأمثلةمنعددهناك،

امراةتمثلفخاريةمنقوشةلوحاتإلىاضافة.لَمعاأمامهاتحملوأخرى

Holandصنفوقدهذا(الخليفةتلفي)وجدتالحصبالالهةأوحاملاً

المجموعاتمنمجموعةوكل،اربعةمجموعاتالىالفخاريةالدمى

انسانيةدمى.:ولالاتىالنحوعلىاخرىمجموعاتألىقسمتلأربعة

لوحةح:مفرغةعموديةانسانيةدمى!:.باليدمصنوعهمصمتةعمودية

هذهمنعددعلىعثروقدالفرسانيمتطيهاخيولدمى.!:نسائيةفخارية

الدراساتبينتوقدهذاونيبو.المزاروتلعلاوديرعمانفيالمجموعات

وهوإلاهاًتمثلأنّماحصانايمتطىشخصاتمثلالتيالفخاردمىانالأثرية

خيالشكلعلىدائمايصوركانالإلههذالانّازوزو(أوعزيرو)الاله

صهوةعلىوهيأعداءهاتقابلالتىالحربالهةيمثلالحالةهذهفى.ولعله

.الجياد

هل،باستمراريطرحزالماالذيالسؤالهذالطرحثانيةمرةونعود

بسببذلكا!دقدالبعضأنّومع؟دينيمغزىأيالدمىلهذهكان

ومعالدينيةالطقوسفيتستخدماوانىمعجنبالىجنباعليهاالعثور

وقد(Holland,)41-914:7791الصحيحةالاجابةنملكلازلنافلاذلك

الهةتمثلإنّماالقدسفيعليهاالعثورتمالتيالدمىبأن)كنيون(نوهت

قرونهابينتحملاقيالحيواناتتلكخاصةالشمصرومعبوفىالخصوبة
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هذه(وكانتHolland،)41-914:7791.الشمسقرصرمزيمثلقرصاً

للأههةرمزاكانتالنسائيةالدمى.ولعلالمعابدإلىنذراًتقدمالدمى

الالههمنكغيرهاالآدوميينلدى(احتمالا!بر)علىالمعروفةعشتار

منالاَدوميةالديانةيمثلماانكما.وبعل،وايل،حددمثلالكنعانية

.طويلانفيعليهعثرجعلعلىمنقوشاوجدالذيالوشمهورموز

محمولوالهلالهلالداخلفينجمةعنعبارةالجعلقمةعلىوالنقش

رمزهوالعامودولعلَّ)مهشرةقاعدةعلىقائموالعامود،عامودعلى

النقشتمَّيزكما.شجرتانالعامودجانبيعليونق!قكما(للمذبح

تحملالتىالأختامأوالجعلانمنعددعلىالعثورتملقد.رمزيباسلوب

للإلىرمزوهوعامودعلىالمحمولالهلالخاصةالنقشلهذامشابهانقشا

(-tekcypS,383:7391.حرانمنطقةفىالمشهورسنالالهوهو،القمر

لوحةأنّخاصةطولانفىالجعلعلىالعثورفيعجبلاأذن593*)

كانتالتيالصلةيؤكدالموقعهذافيعليهاالعثورتمأيضامسماريةطينية

(،الاغنام)قطعانخاصهالتجاريالتبادلمجالفيحرانوبينبينهاقائمة

.الاولداريوسعهدفىتمقدأنهيبدواحتمالا!ثروعلى

)yellaD,22-91:8491(الالهديانةأنذلكمننستنتجأنالممكنمن.كما

القديم.الشرقمنطقةمعظمف!معروفةكانت)سن(

فقدذلكمنالعكسوعلىالاَدوميينألهةمنأياالتوراةتذكرلم

وصفتهموقد.(ملكومأالالهالعمونيينوإله،كمولقالمؤابيينالهذكرت

الثانيالأيامأخبارفيوردواحداًنصاًهناكأنّغير.البغيضبالشىءالتوراه

الآدومية:الاَلههعبدواقديهوذابنياننتبينومنه25:41

بنيلالهةجاء/ن/لآدوميينقتلمن/مصيارجح/نبعدوكان

لها.وقترمها/م!وسجدلهو/قامهاسعير

هذايددّوالادوميين.ديانةعنشيئاالتوراةتذكرلاأنالغريبومن
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جهلهمالواضحمنكانكما،بديانتهمالكاملالاسرائيليينجهلعلى

:(Bartlettl989:195)وتاريخهاآدومبجغرافية

كانماواذاالآدوميين،ملوكاحدهو(حنانبعل)أنّمعناوردلقد

الكنعانيبعلالألهأنالاخرفالاحتمال،آدومياًاصيلاًبالفعلالاسمهذا

الألهفأنّ،كذلكالامر!نما.وإذاآدومفيعُبدتالتىالالهةأحدكان

آلهتهم.احدكانايلالالهانفيهلاشكومما.المكانةنفسلهكانحدد

البتراءمنآخروختمايلسمععليهنقشطويلانفىختمعلىعثروقد

بعل.اسميحمل

واللوحاتالدمىوصنعوا،المعابداقامواقدالآدوميينفإنّوباختصار

بعل،،ايلبالالهة،وعلمواانواعهاعلىالمباخر،واستعملواالمنقوشة

والاسرائيليونوالمصريونوالاَدوميونالعمونيونمارسكماوعشتاروحدد

مثلمئلهاالآدوميةفالديانة2(9:هآرمياالاَدوميون)فعلكذلكالختان

يهوابأنّقيل.كماعامبوجهالشامبلادفيالمنتثسرةالاراميةالكنعانيةالديانة

نفسلهاكانالآدوميينالهةأنّأو،آدومفيعبادتهتمتقد(الرب)

يهوا.الالهصفات

(Waterman,srehtodna43-25:3891SeePart!ا
,791:9891(

سعير،ومنسيناءمبنقدمقدأيهوا(الإلهبأنالقديمالعهدكُتالبآئسار

إلهكانلليهودإلهايكونانقبلالربانواكدالبعضغالىوقد

قبلهممنتعبدكانتالتىالأخرىالآلهةضمنمنواحداوكانالاَدوميين

منخوفاالاَدوميينديانةالقديمالعهدكُتابلإغفالسبباهذاوكان.

كانتأخرىشعوبانرىبلوحدهماليهودإلهيكنلميهواأنالاعتراف

.تعبده

/ئخم
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قوسالأله

سكانقبلمنعُبدتالتىالألههأحدكانقوسالالهأنّالثابتمن

جبلمننبطيةلوحةعلىَوجدنقشفمن.متأخرةفترةفيالاردنجنوب

الأتى:النقشعليها(كتب}cangivaS,104:3791-16}804-9)التنور

حورو!!/لإلهقوسللالهمالكقوسمهلخلوحلر/قا11

منواليونانيةالنبطيةباللغةكتبنقشعلىعثرالشامبصرىومن

على:نصالميلادي/الثالثالثانىالقرن

"لقوستشريفانسراعملزابدياينومانوا.

11النحاتتيماابنالحلبيومويانوس

لهذاسابقعهدفيعُبدتالتيالاَلههاحدكانقوسالالهأنّثبتلقد

،مثلقوساسمعلىتركيبهااشتملالعلماسماءمنعدد.ففىالتاريخ

الاشوريالثالثبلاسرتجلاتالملكحكمخلالآدومملك(ملك)قوم!

حكمالذيآدومممكجابريوقوس،..مقالثامنالقرنفيحكمالذي

..مقالسابعالقرنفىبنيبعلواشوروحدوناسرالاشوريالملكعهدفى

!لم.النقبفيعروعرتلفىختمهعلىعثرالذيوقوس

منخمسةعلىالخليفاتلفيعئر.م.ق/السادسالسابعالقرنومن

وجداواثنان،قوساسمتحملكلهاالفخاريةوالخربشاتالاختام

تجاريةمسماريةلوحةومن،طويلانمنالمسماريةاللوحةعلىمكتوبين

عصرإلىتعودقوساسمايضاتحملالعراقيةنبورمدينةفىعليهاعثر

القرنمناما.م.قالخامسالقرنفىحكمالذيالاولاكسركسيس

حاكمقوس(-جالتىالى)يشيرلحيانينقشعلىعثرفقد.م.قالرابع

و%طتمخربشةعلىمرةعشرةأربعقوساسمتكرارالىاضافة،ديدان

له2:23عزراسفرفيجاءالذيبرقوسأناعتقدولا.السبعبيرفى

.قوسمععلاقةأي
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يصادفناالاَسمهذاأننجدبعدهوما.م.قالثالثالقرننقوشومن

منفيس)ومترهيناوالإسكندريةمرسيافيعليهاعثريونانيةلوحاتعلى

عددابعضهافىذكراخرىواماكن،ومجنا،وهيرموبولس،القديمه(

آدومياشخصايوسيفول!المؤرخذكروقد.،الاَدوميةالاسماءمنوفيرا
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رمزاًالقوسكانالجاهلىالعصروفي.والنشابالقوسمثل(المنحني

()dhaF,308:7891-408أقزخ،للإله
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15.اكا7حاا1 New11لم!ا/54لملم.Explorations in Eastern Palestine

.Universityof Pennsylvania Press

!thا+اهد-.لم،ى1،ئ!057-141:11 e boundaries of-

odكهinاد.771ر،!كه:71-462.56 ofئأny of theكophشاThe th

eanلةrgatisلأndاlaلللة،ك temple of Atلا4"،ةالةA newly discovered

Khirbctشاا-اذ11+لا!،.اrلةnsiordلة4ni.*لما،:41ر67-16.

eanلةnnurلم4!لمك!ل!لملم:16-6.67 temple of Khirbet et= lكالألة،كthe N.

earlyخاmple،لأ)(irbctخا.-االةnnurاِلمصرلم\،1،لملم history 51 a Nabataean t11ح،.

:زل!ا-7.لأ

ء،first11كأampaignلمةلما.ا!أاصا!للأا-اعااظاا!آا(1izion-ئ!خهلانا.)3،(؟،1/لالملم:3-71

.لأا

11ول!ا015ئأخاظثا!!لةلملم!
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)9391-3791(.91/18ORشا0111ف!ولastern Palestinساxplorations inشا

,NewHaven: ASOR

.(lath!عغ؟:!ش);-h(I: zionة!lcilا!cl- Khااغا.The second campaign at

75RASOR:لأ.22-

29-188.71:dom and Moab. PEQشاSurface finds in

024-2272:Kenites and Kenizzites PEQ

2-97:1 el- Khcleileh. BASORاغا.the third season of excavation at.

.لاا

Ostraeaص،+اتا!ا".لهيه05!لأ01.30-

11-3.82:Ostraca from Elath (continued). BASOR

Me excavations of Solomon' s seaport: Ezion- Geber. Annual report of.

78-453.4191:the Board of Regents of the Smithsonian Institution

Thecivilization of the Edomites. BA :01 84-77 =( pp. 58-51 in Biblical

6491(.,ArchaeologistReader.2 Garden City NY: Doubleday

87-07,28:Ezion- geber. BA

038-8188:eI- Kheleifeh. BASORااغا.Some Edomite pottery from

-cI.1ض!،ول12427,31:5 Khcleikhا.اغSome Iron11 pottery from

.ntStudy, edخهstamقhansjordan.'1 .p 52-942 in Archaeology and Old e.

,D..W Thomas. Oxford: Clarendon Press

95-51.9:Iron11 pottery. El(،نج"ا:SomeEzion- geber

Incense altars. Pp. 92-325 in Translating and understanding the Old

.May,ed. 1100100 Frank and .W .L Reed.!اا.لTestament. Festschrift

.Nashville: Abingdon

56-45.12:and Edomite pottery. Perspective11ك!عناا،عIron

loll eI- Kheleifch inscriptions. Pp. 42-225 in Near Eastern studies in

3:Albr !ght, ed.110 Goedicke. Baltimore and London!بهك/honorf
.JohnsHopkins University

14-7.1:BNبرYahwe- ein "toponym

202-991.38:JN !ES.هول!ْIuthmosis 111 and die .S Uw- re

18-:11w-31eduinen and Sutu- Nomadcn. BN3لم.:NamenstudienVIII
02

21-15.91:der Reduinen> RN)ثاأفى،+!اweitererا"ولولهول:ء،لأ

72.42:Southern Jordan survey. BA

A preliminary report on a survey of Nabatacan- Roman military sites

27-121.23:'insouthern Jordan.ADAM

83-278.41:The god YW in the religion of Canaan. JN !ES

The desert sojourn of the Hebrews and the Sinai- I loreb tradition. VT

54-148.4:

juive en4ز de I'hisroireءEdom, 'd apr2s les sources bgypticnnes. Revu

،ءل!ءع:99-96.1

den.!*2مما:17-901,41 Prophetenنلا*ءلأ،،Edom

5191,Mycenaean pottery in the Middle East: notes on finds since

074701:62ABSA

78-131.6:A Late Bronze Age temple at Amman. Levant
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.Ilaran,M

6891زشلأ1:لا Observations on the historical background of Amos .6.2--2.1 I

012-102

.Harding,.G L

55-253.96:3791 Some objects from T'ransjordan. I'EQ

48-44.14:0591 An Iron Age tomb at Meqabelein. QDAP

Hart.ثه"

077-25592:8591 Preliminary report on a survey in Edom .8491 ADAJ

78-77.118:dom survey project (report) !3. Qشاa8691

59-19.18:1PEQبرdom14،:شا the rockا!fo5b8691

c8691 Some preliminary thoughts on settlement in southern Edom. Levant

:55118-.لأ

47-33.91:8791 Five soundings in southern Jordan. Levant

.Hartmann، R

.51-14303:0191 Die Namen von Petra- ZAW

ZDPV1391ا.غنا!.ة Materialen fur historische '1bpographie der 1'alaestina

:11136-2,0ا.89ءلا

.1laupunann, A

uraltcr Industriezweig auf der8691شاول:Die Gewinnung von Kupfer

Ostseite des Wadi Arabah. Pp. 43-31 in Petra: Neue Ausgrabungen and

Lindner. MOnchen and Bad Windsheim: Delp.ول.Enrdeckungen,ed

.Verlag

andم.!.شا Knauلة!,Weisgcrber،ول,Ilauptmann

sche Untersuchungen8591اه!ه Archaometallu ! sche and bergbauarcha

,vonFenan).!"ح!163-6/5:2 Wadi Arabah (Jordanien،خأ؟ععim

.59
او،6)أعةول*ولاو،4.!ء2:39!كار8.

)4،كاحاع*.

6891شاولعل Die Bedrohung I'alastinas durch einwandernde Gruppen am

08-472,18:der .18 and am Anfang der .91 Dynasue. VT

,0Ilennessyثا. J

Excavation.6691%3ء:155-89 of a Late Bronze Age temple at Amman

.62

اعاول"+ثا.ه.

9791!ل*ول.لمشهاء Palaeolithic sites in the Ras en- Nagb basin, Southern Jo

.85-97111:

8291 The prehistory of southern Jordan and its relationship with the

Levant.يهـ3،:44-7-4.9

.andHenry, .K C60ة !، Jones, M,Henry,.Dأ O، Hassan

8191 An investigation of the prehistory and palaeo- environments of

)rnJordan9791).يهـ،يهـء:1134625. field seasonصاsouth

1-115:8391 An investigation of the prehistory of southern Jordan. PEQ

.42

D.,.O,10،1؟. and Turnbull11ء++ا

8591 Archaeological and faunal evidence for Natufian and' l"imnian sites in

southernJordan.ا،ولك!!ره:64-45.257 with notes on pollen evidence

]]err,.ساخ.

034-21238:The formal scripts of Iron Age 0 l'ransjordan. BASOR0891ء

The Amman Airport structure and the geopolitics of ancientا.a8391

92-223.46:lransjordan. BA

b8391,The.037691*4لملم048 Amman Airport excavations
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"ا)111;(.

,6918Seaة .5918 PEFQSراظلاثهn and the6918لأ A journey east of the Jord

46.،

7918!ا.3art-6918صلأ،كهؤ:44-134.44-35,7918 A journey to P

.!001.,Rolland

7791 A study of Palestinian Iron Age baked clay figurines, with special

55-121.9:reference to Jerusalem: Cave .1 Levant

Iloncyman,!.ول.

namesamong.ثلأ،-،:25-13.67 the Ilebrews4891ءم!)كا the evidence for

!اi+ايم.!. Ilornst

301-49.8918:FQS8918!.3.شا A visit to Kerak and Petr

.dConway, A4آع41،ق.،ررlorstا

ount!ا of thلةءظwith an0391ا:لا5،+؟ Historical and topographical notes on

09-936.76:G_7!ف.traا!tions at Pكfirst excav

and,.!ا011 Vincent,.ناا"لئأlorsliا

44-416.41:Egypto- Moabite au Balou' .a RB3291ا،ولع؟ا،1ح

Ilorwitz,ل.للا.

17391!15شا،triخا؟5برلم،ئ!ل!:71-96.35 Were their twelve I

.Ibrahim, .M M

Archaeological,7291.7291اكهلميهـول:36-2317. excavations at Sahab

7491لةhab,.7391*يهـوللم:61-5591. Second season of excavations 4 t S

Third,7591.7591ا!!ص،ا:02(082-91 season of excavations at Sahab

."K،ا!ssinلةand Yر.!ة,Ibrahim,.M ;.M Sauer

66-41,222:7691 "the East Jordan Valley survey, .7591 BASOR

001,Lktonen

5114ة)+!ء+.5،ل!71:3لأ-لم2. 0 + and Moab in den:2591ا

001011,Jacobs

.002-791)34:،،.8391 lU108491اغااأألهلح

!لnssen"ل.

038-53715:s igyptiens. Bibحاxt4حاBans les3491ظاخأ3ىكر().اة Les Monts

ل3ء!اmias,أ.ج

ch!لمللألأ:76-135.3 Petra7091لأة

Jobling,ا*0ل.

nd1"اخاالة Maلأنااخاخاساظal survناhaeologi8191شا Preliminary report on the ar

,Aqabaلةry.0891ا!أ!)12-501.25:71 January to Febru'

8291،لأ!اء"ا-+كلط.8191*،ا/ول:902-991.26 Aqaba- Ma' * n surv

riptionsحلاnd survey in soutlcrn Jordan: roc ، 4 rt, inللةa8391 Recent exploration

04-27,31:and history. Berytus

Ma' an-كy of. the ' Aqabظhaeological and cpigraphic survكاوي!لاا.اءول38291!نا

areaهل؟danأ!،ا/الم:69-185.27 51 southern

1the:)!1:.8491لم:191-28 ' Aqaba- Ma. an surveyاII he filth season o1)"يه

202.

phicاةpigrشاan.لأولك-Ayaba.خاason of thناsixth sلاا13ااظliminary report8591!ا Pr

andلأمحايهـ.،*الم:92-2211.لا archaeological surv

"ا!اة.أ7.!.

!31n (lدBronze Age on Jordاااص!ا!phical lists of th8591ة Egyptian topogr

21-17.92:Bank). BN

and,ئ!. London,.اظول!اكا.لKa

7891ثأيرك!ىلم/:56-47.232 A late second millennium .B .C potting puzzle

Kempinski,ول.

Masos,7791ا)غ(Khirbctنا-)hsMeshبةاِ.لم!ممرإلمإلمالم1،06حما)،.

-691-
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ظenna.1.نر(.!الم

mpلordan.4،ا.!الم:97.18 seal from3للة A .L .B st91؟

.irk,MAظ

4491ناlransjordاكا0.إلم"1)ع7ل! An outline of the ancient cultural history of th

89-018.

29-78:Q3؟ in Iransjordan since .9391 P4691حفىلا1117حا Archaeological

.201

A.فيrding,(ة.ا.س ,.S and H,شاbridظir!ك

27.1!لم!لم:26-797. l! smaياالم

Kirkbrآلأ،علا.

;ordanلأtraاظاar+ال!كا،lter near Wadi Madatna5891!ا A Kebaran rock- sh

Alan:5-رولا. 5X

.in Jordanااناالااالمةofلة!ا؟olithic villشاsons at the pre- pottery N6691لةFive se

لماصا)ع:66-8.89

11.3:8391ار7*)،:12-9.28 an interim repurt8491ااحالا

ryخا- Neolithiناgion during the 11 ،3- Pott3ظ!r،خااحااnt ofth8591خا The environm

!ك/،ير/11:.124-117

.Kitchen..K A

07-47.05:mcsscs 1 10 !J! Aةtic wars of RلةAsiا!new light on thا!om6791كا

at:2645ل!-.64 10 imna. Orا!messide cartouch1ثة a769 A pre- R

15-311:15.75 notes on Raincsside history. OrAntالأ.b7691

ول"3ملا.".صا

rخاله3لة3ظ)1(3 Gcgcnd von11!ا ausا!d5)(1أ!"خاآthamudische2819*%اظ،

.29-18879:DPVبز.(rwaiiلأولك

4aكus.لمىة:59-39.16 Q!91ي

.36-3373:b8491 Qaus in Agyptcn. GM

93-31.36:nا!n K6nigslistc Gشاrkunti der edomitischا!r and lf8591خا Alt

لم/!يه!اأ':53-245.79

Kochكvi،1ول0

106791صأاMal؟الةك.لملمبز:73-272.17

17791خأاMalhكاك.ظ)كهتلململمطرة75-771.

.-103Kohle

59-391.95:DPVاظ!.بز!Ezion- G3691يرلالأ!،3عاطا!اكالأخاالأ

Kracling,ات.،!.

95-133.47:JBL،اخاncient Isra.ذligion of2891ظ،لأا.الماخام3خا

..*.Pا,Lapp

.11-40191:y -dhق.haeologظل )l hra'، Jordan. Ar؟ك(كاtfاطكالأملةm6691ا-خا!لأخاع

عسال!"3شا.

3 +! the journals of a landscape painter. Macmillan's Magazine7918(نم A leaf

7؟:14لا-0.3

!لااmثةا3خا)".

I'ظادا!ا.اا!اظ*)1 aut5!اله 'I inscriptiunلا!+rاكd3شاbs deلةArالامu7491لة Un nouve

حالااك!لمأ!."3لىلم!"ا:72-1..

7:10الا- L. evantالانما))1لا(3!ااملأاimpression-شا5علكn Edotuit7591اة Note on

لأ.

1براللق ranslord+احلأها!ااخا!Age%ا!Bron01ع(د:es-Samraك!3ة41اع

ا،المكه5لم22ر4:.65-53

obشاntsظ!طyptiظns.لململآبر؟01 dans Ics monumا،(7،لخلةte:5الأ,I Ioritesرا!

51-32.

791--

.r،!.،لonardشها

لأا7يا

Levy,.!ا
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Lindsay,.ر

93-23801:he Babylonian kings and Edom, 055-506 .B .C PEQْ7691ا

Liver,.لى

The.6791ي!143199:5. wars of Mesha, king of Moab

.Uewellyn,B

0891 Petra and the middle cast by British artists in the collection of Rodney

28-123,402:sq. Connoisseur"غSearight

.!.,.N and Sauer, J!ش.,Lugenbcal

7291 Seventh- sixth century .B .C pottery from Area B at Ileshbon. AUSS

96-21.01:

.Maag, V

92-418.13:dom. ThZ5791شا-Jakob- Esau

!.,MacDonald

97-472.32:a8291 The Wadi el- I1asa archaeological survey, .8291 LA

.lopaedia ,2 edءلمal Standard Bible Encyة*b8291 Edom. Cols. ,21-18 Internat

0erdmansشا:G..W Bromiley. Grand Rapids, Michigan

9791.8391 The Late Bronze and Iron Age sites of the Wadi el- I!3،1. survey

.F..A Sawyer and D.J. A.ل.Edom, edشهMidian, Moab and28-18+ن.Pp

.Clines. JSOT Supplement Series .24 She ! eld: JSOT Press

8491 The Wadi el- I lass archaeological survey. Pp. 28-113 in The answers lie

0.11,.Edmund!3 mbs, ed!نbelow: essays in honor of Lawrence

,Thompson,Lanham, MD: University Press of America

.andPavlish, LAةBanning, .E Bلاة,MacDonald

916-24:9 survey,:9791 a preliminary report.؟!101-اعMADA0891 The Wadi

.رلأ

and,.شا.ثا Banningك!.ل!ة,Rollefsonاثة,MacDonald

8391,The Wadi }-le. lase archaeological survey:8291 a preliminary report

لم23-1.3127:404

.andRoller, .W DةRollefson, .G Oلاة,MacDonald
117-26:8291 The Wadi cl- llasa survey :8191 a preliminary report. ADAJ

ر01

.MacDonald,B

93!101 survey9791 and previous archaeological workاح-nic8291 The Wadi

52-35.245:southern Jordan. BASOR
.Macdonald,.M .C A

16:8691 ABC' s and letter order in ancient North Arabia. PSAS

McCa،"!.ك!0،1

7691ا)!(ofEdam.03!هلملم:19-87.221 Obadiah 7 and- he

!..McGovcm. P

0891 Explorations in the Umm ad- Dananir region of the Baq' ah valley

07!5524:.78-7791 ADA7

28-126,44:8191 Baq' ah valley project 0891 !BA

(.Maisler,.B (Mazar, B

he!ا.33حماءلا:66-57.4 campaign of Ph! raoh Shish! k to Palestin-5691ا

.Malamat.A

00125491 Cushan Rishathaim and the decline of the Near East around

042-23113:.B .C INES

gnpolicies.شلأللا،9-22:5 of David and Solomon6391ة3آح Aspects of the f

17.
6691.Prophetic revelations in new documents from Mari and the Bible

3+،ا1و:.27-702

891--
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(.Meshel,)Zفي.,Mashal
S:2595-157).،+شاة (1lebrew'شلأ.zion-Gebcr. BI6191شا A casemate wall at

summ)+في."0111

94-12:and Ezion- geber. El4)7591؟ On the problem of"fell el- Kheleifeh, lsl

56ا.2.لا )I Icbrew); Eng. summary, p

.Mattingly,.G L

a8391.Nelsonءيهـ7يهـ:98-481.27 Glueck and Early Bronze Age Moab
b8391 The Exodus-conquest and the archaeology of Transjordan: new light

62-245.4:on an old problem. Grace Theological Journal

891,the role of settlement patterns in Syro- Palestinian archaeology

,Maxwell-Ilyslop, R

23-22.16:8491 the gold jewellery. Levant

.!Mayes,.A .D I

7791 The period of the judges and the rise of the monarchy. Pp. 331-285 in

,lavesand .J .M Miller. London4.ر..11ا _yudaean history,كا،/deIsraelite

.SCM Press

.Mazar,B

sh02-911(ئال!ولأl(;:12 48-46 (Ilcbrewشلأ.bronahشاzion- geber and7591شآ

.(summary

.Mazar,E

96-253.35:8591 Edomite pottery at the end of the Iron Age. IEJ

0.,Meisner

nach der heiligen Schrift. Zeitschrifr fur die gesamte+1862ضالاه Die Kinder

48-102.23:ologie and KircheءلمكزظLutherisch

Mendenhall,1.5ث.

66-52,77:5891 The census lists of Numbers 1 and LB7.26
Milik,ل..001

51-227.35:5891 Nouvelles inscriptions nabattcnnes. Syria

1,grecques du pays de Moab95/5891ء Nouvelles inscriptions slmitiques

كاثه،مر-41-133:9.

0691 Notes 'dEpigraphie orientale: .2 A propos du dieu Edomite Qos. Syria

.69-59:37

Miller،شا.

25-901.21:3..n s0187مكل.Inscription grecque trouvee9 Memphis

,Miller.ي!. J

441-86:6691 The Elisha cycle and the accounts of the Omride wars. JBL

.54

6791 Another look at the chronology of the early divided monarchy. JBL

لأ2:6!كا8لأ.

18-9.601:7491 The Moabite Stone as a memorial stcla. PEQ

52-43.234:,b .7891 BASORةoةول(a9791 Archaeological survey of centr

.k's sites revisitedظeئأالا:di Mujibةb9791 Archaeological survey south of W

كهـ،يهـء:082-9723

8291 Recent archaeological developments relating to ancient Moab. 1143S

73-916.1:

Milward,ول.

7591.A fragment of an Egyptian relief chalice from Buseirah, Jordan

كاله"ئح!+،7:اء81.

.Mittmann,S

049-29:7R7191ول،ولكاحو!.ح!!هكما

es-6-ل! neuassyrischer Keilssch!شa7391 Das sUdliche Ostjordanland im Lichte

briefesaus_دلم!كئ!ا:25-15.98 Nimrud
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b7391 Num. -21-14.02 eine rcdaktionelle Kompilation. Pp. 94-143 in Won

18.and Geschichie. Festschrift .K Elliger. AOAT

The.8291كهIيهـأ08-1757:3 ascent of Luhith

.Moore,.A .M T

.8291 A four stage sequence for the Levantine Neolithic .c 0375-0085 .B C

كه!ه"6245.ا.34-

.Moritz,B

39-81.44:2691 Edomitische Geneal ! en.1 ZAW

Das Verzeichnis der Konige von Edom (Gen.ون5ولvon3791ك!هولأ،ء Die

22-101,05::36 .(93-31 Le Museon

57:ZAW..ولdoصاvon1أ؟مم!ةولء،أ(،,Aufsatz9391*ءتعول Erganzungen zu

-R14.SO

.Morton,.W H

36-26.91:5691 Umm el-31iyara. BA

Muhly,01لا.

29-276.41:8491 Timna and King Solomon. BiOr

,Myers.ول. J

7191 Edom and Judah in the sixth- fifth centuries .B.C Pp. 29-377 in Near

Albr 8،،, ed. .11 Goedicke. Baltimoreج!بمEastern studies in honor of

.andLondon: Johns Hopkins University

Nave"،ل.

7391 The Aramaic ostraca. Pp. 82-97 in Beersheba .1 Excavations at Tel

Aviv(اخ:Aviv(1غ.Beersheba,7191-9691 seasons, ed. .Y Aharoni

.UniversityInstitute of Archaeology

03-27183:rom Elath. BASOR6691م The scripts of two ostraca
Beersheba.)7691-7191يهـ63: (Seasons69791اخ The Aramaic ostraca from

089-182

Niemann.011ول.

77-171.101:Statuettentorso von der Ilirbet 'Alarus. ZDPV8591ظت

.Noth,M

403-277.61:3891 Die Schoschenkliste. ZDPV

45-67:45/4491 Eine palastinische Lokalilberleferung in 2 Chr. .02 ZDPV

071

57-13374:5891 Die Einnahme von Jerusalem im Jahre 795 .v Chr. ZDPV

:11)7191(,1Aufsatze zur biblischen Landes- and Alteriunukunde)-

132-111(.

Oded,ثا.

ransjordania after the0791.ا Observations on methods of Assyrian rule; in

Palestiniancampaign-ا،احامح!+11!.*،3!:86-177.92 of Tiglath

05-47.9:7191 Egyptian references to the Edomite deity Qaus. AUSS

7791.Judah and the exile. Pp.88-435 in Israelite and 7udaean History, ed

,J..H Hayes and .J .M Miller. London: SCM Press

9791 Neighbours on the east. Pp. 75-247 in The world history of the Jewish

.people,IV. The age of the monarchies: ,1 Political history. Ed. A
em: Jewish History Publications andلح+!3ا.ph'al1شا.Malamat and

.Massada Press

..55,Ogdcn

8291 Prophetic oracles against foreign nations and Psalms of communal
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